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Peran dan dukungan sektor geologi dalam melaksanakan pembangunan nasional 
bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) sangat besar. Bahkan, kegiatan 
bidang geologi dipercaya dalam penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan 
mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami, penataan ruang, 
pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, pengelolaan air tanah, dan 
penyediaan air bersih dari air tanah. 

Pembangunan ESDM tidak terlepas dari isu-isu nasional dan global. Namun pada 
dasarnya, pembangunan nasional itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera, aman, dan nyaman, yang mencakup 
ketahanan energi, lingkungan dan perubahan iklim, bencana alam, tata ruang dan 
pengembangan wilayah, industri mineral, pengembangan informasi geologi, air dan 
lingkungan, pangan, dan batas wilayah NKRI. 

Isu-isu kegeologian yang menguat pada tahun 2011, antara lain kecenderungan 
produksi minyak bumi yang terus menurun, kebutuhan energi dalam negeri akan 
bertumpu pada energi batubara dan energi terbarukan (panas bumi), keberlanjutan 
industri mineral, air bersih di daerah sulit air. Untuk menjawab tantangan dan isu yang 
berkembang tahun 2011 ini, berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Geologi, yaitu 
melaksanakan penelitian dan pelayanan bidang geologi. Pencapaian sasaran tersebut 
merupakan langkah antara guna pencapaian tujuan strategis, misi dan visi Badan 
Geologi. 

Kepada karyawan Badan Geologi yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan 
dalam menjalankan tugasnya, kami mengucapkan banyak terima kasih.

R.  Sukhyar
Kepala Badan Geologi

Kata Sambutan





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Geologi Tahun 
2011 disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 
Badan Geologi tahun 2011, sesuai dengan tugas dan fungsi serta visi dan misi Badan 
Geologi. LAKIP dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja 
guna mewujudkan tatakelola kepemerintahan yang baik. Selain itu, LAKIP ini juga 
dapat berperan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada 
tahun-tahun berikutnya.

LAKIP Badan Geologi disusun oleh Tim Penyusun LAKIP Badan Geologi.Anggota tim 
ini terdiri dari wakil unit-unit/satker-satker di lingkungan Badan Geologi. Penyusu-
nan LAKIP ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 
2010-2014, Renstra KESDM Tahun 2010-2014, Renstra Badan Geologi 2010-2014, 
Rencana Aksi Bidang Geologi Tahun 2010-2014, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 
Badan Geologi 2011.

LAKIP Badan Geologi berisi rencana kinerja, realisasi pelaksanaan dan kendala 
dalam pencapaian kinerja tersebut. LAKIP ini berusaha memberikan penilaian dan 
penyampaian akuntabilitas berikut penjelasannya terhadap pencapaian sasaran 
kinerja dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Geologi pada tahun 2011. 
Tingkat pencapaian sasaran yang diperoleh pada tahun 2011 dan faktor-faktor yang 
mendukung atau menghambat keberhasilan pencapaian tersebut akan bermanfaat 
untuk peningkatan kinerja Badan Geologi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam penyusunan LAKIP Badan Geologi tahun 2011 ini.

Tim Penyusun 

PRAKATA





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemer-
intah (LAKIP) Badan Geologi tahun 2011 menyam-
paikan hasil kinerja program kegiatan berikut evalu-
asinya pada tahun 2011. Laporan ini dapat digunakan 
untuk mengukur akuntabilitas kinerja Badan Geologi 
tahun 2011. LAKIP Badan Geologi 2011 adalah wu-
jud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program 
dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran Badan 
Geologi tahun 2011. Dokumen-dokumen yang di-
jadikan acuan dalam penyusunan LAKIP ini adalah: 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Ta-
hun 2010-2014, Renstra KESDM Tahun 2010-2014, 
Renstra Badan Geologi 2010-2014, Rencana Aksi Bi-
dang Geologi Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT) Badan Geologi 2011.

Pencapaian sasaran Badan Geologi 2011 meru-
pakan langkah antara guna pencapaian tujuan strate-
gis, misi dan visi Badan Geologi. Penyusunan LAKIP 
ini telah mengacu kepada Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akun-
tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sektor geologi merupakan salah satu sektor yang 
mendukung program pembangunan nasional bidang 
energi dan sumber daya mineral (ESDM). Namun, 
berdasarkan mandat sejumlah undang-undang lain-
nya, kegiatan bidang geologi juga menyediakan data 
dan informasi yang diperlukan oleh berbagai sektor, 
seperti mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, 
gempa bumi, dan tsunami; penataan ruang, pemba-
ngunan infrastruktur, pengembangan wilayah, penge-
lolaan air tanah, dan penyediaan air bersih dari air 
tanah. 

ringkasan EksEkutif

Pembangunan kegeologian di tahun 2011 masih 
menghadapi beberapa isu strategis. Di dalam isu-isu 
strategis tersebut tercakup pula beberapa mandat 
yang dihadapi Badan Geologi yang bersumber dari 
sejumlah peraturan perundang-undangan (PUU). Isu 
yang dihadapi Badan Geologi tahun 2011 adalah ba-
gian dari isu strategis nasional dan tantangan global 
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat In-
donesia mencapai kehidupan yang sejahtera, aman, 
dan nyaman. Isu-isu strategis tersebut mencakup 
ketahanan energi, lingkungan dan perubahan iklim, 
bencana alam, tata ruang dan pengembangan wilayah, 
industri mineral, pengembangan informasi geologi, air 
dan lingkungan, pangan, dan batas wilayah NKRI (ka-
wasan perbatasan dan pulau-pulau terluar). Isu ener-
gi merupakan isu utama yang dihadapi sektor ESDM. 
Upaya-upaya kegeologian yang dilakukan Badan Geo-
logi merupakan salah satu dukungan utama bagi upa-
ya-upaya sektor ESDM.

Isu-isu yang dihadapi bidang kegeologian terse-
but secara lebih rinci meliputi: (1) kecenderungan 
produksi minyak bumi menurun; (2) kebutuhan ener-
gi dalam negeri akan bertumpu pada energi batubara 
dan ener gi terbarukan (panas bumi); (3) keberlan-
jutan industri mineral, (4) air bersih di daerah sulit 
air, (5) degradasi lingkungan akibat pengambilan air 
tanah yang berlebihan dan pembangunan yang me-
lebihi daya dukung fisik; (6) wilayah Indonesia rawan 
bencana geologi; (7) sektor lain di luar ESDM mem-
butuhkan dan menunggu informasi geologi; (8) ke-
cenderungan Pemerintah Daerah enggan atau lambat 
melakukan kegiatan survei geologi; dan (9) mandat 
berbagai UU yang membutuhkan respon Badan Geo-
logi.
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Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 18 
Tanggal 22 November 2010  tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (Permen ESDM No.18 Tahun 2010), Badan 
Geologi adalah unit Eselon I di bawah KESDM. Tugas 
Badan Geologi menurut Permen ESDM No. 18 Tahun 
2010 tersebut adalah melaksanakan penelitian dan 
pelayanan bidang geologi. Adapun fungsinya, menurut 
peraturan tersebut di atas, adalah a. Penyusunan 
kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan 
pelayanan di bidang geologi; b. Pelaksanaan penelitian 
dan pelayanan di bidang geologi; c. Pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan 
pelayanan di bidang geologi; dan d. Pelaksanaan 
urusan administrasi Badan Geologi.

Dengan 5 unit Eselon 2 dan 2 UPT, Badan Geolo-
gi sejak berdirinya di akhir tahun 2005 hingga akhir 
tahun 2011 telah mencapai beberapa hasil kegiatan 
yang cukup menggembirakan. Pencapaian tersebut 
meliputi: 1) status sumber daya energi fosil (minyak 
bumi dan gas, batubara, gambut, bitumen padat) dan 
potensi panas bumi berikut sejumlah WKP yang siap 
ditindaklanjuti oleh sektor lainnya di lingkungan KES-
DM; 2) data dan informasi tentang hidrogeologi dan 
air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan un-
tuk pengembangan wilayah, pembangunan infrastruk-
tur fisik, penataan ruang; juga penyediaan air bersih 
bersumber dari air tanah di daerah sulit air; 3) data, 
informasi, dan rekomendasi untuk mitigasi bencana 
gunung api, gempa bumi dan tsunami, dan gerakan 
tanah; dan 4) informasi dasar geologi (sains geologi) 
dan geo-informasi.

Selain itu, Badan Geologi sebagai salah satu lem-
baga kepemerintahan juga aktif di dalam akselerasi 
perwujudan reformasi birokrasi. Dalam hal ini se-
jumlah legislasi dan regulasi, penataan kerja organ-
isasi, pengembangan sumber daya manusia, dan 
peningkatan sarana prasarana untuk perbaikan kin-
erja tatalaksana kepemerintahan bidang geologi juga 
telah berhasil dicapai dalam tahun 2011. Hasil-hasil 
yang telah dicapai oleh Badan Geologi tersebut, se-
jumlah mandat peraturan perundang-undangan dan 
kondisi geologi Indonesia secara umum merupakan 
modal dasar untuk pelaksanaan program dan keg-
iatan Badan Geologi dalam rangka pencapaian sasa-
ran, tujuan, misi, dan visi guna memecahkan sejumlah 
masalah dan isu-isu strategis yang masih dihadapi. 

Mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) tahun 2011, pada tahun 2011 Badan Geologi 
melaksanakan satu program guna mencapai 7 sasaran 
strategis. Ketujuh sasaran strategis tersebut adalah: 
1) meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan 
pelayanan administrasi Badan Geologi; 2) meningkat-
nya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan, 
dan pelayanan geologi; 3) meningkatnya pemanfaatan 
informasi geologi bagi masyarakat; 4) meningkatnya 
pemanfaatan wilayah keprospekan sumber daya ge-

ologi; 5) meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, 
penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan geolo-
gi dan air tanah; 6 )meningkatnya pemanfaatan hasil 
penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan 
mitigasi bencana geologi; dan 7) meningkatnya pe-
manfaatan hasil pengembangan metoda dan teknolo-
gi dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi.

Setiap sasaran tersebut memiliki indikator-indika-
tor kinerjanya. Ada dua jenis indikator kinerja, yaitu: 
indikator kinerja utama (IKU), dan indikator kinerja 
tambahan (IKA). Secara keseluruhan atas ketujuh sa-
saran tersebut di atas terdapat 13 IKU dan 21 IKA, 
dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran nomor 1 memiliki enam IKA. Keenam 
IKA tersebut adalah: (1) jumlah kegiatan 
pengembangan jaringan sistem informasi ser-
ta pengelolaan data dan informasi geologi; (2) 
jumlah norma, standar, pedoman, dan kriteria 
yang disusun; (3) jumlah usulan peraturan bi-
dang geologi; (4) jumlah jejaring kerja sama 
bidang geologi; (5) publikasi bidang geologi; 
dan (6) jumlah pengunjung layanan informasi 
bidang geologi (perpustakaan).

2. Sasaran nomor 2 memiliki dua IKU dan satu 
IKA. Kedua IKU tersebut adalah: (1) jumlah 
peta geologi yang dihasilkan dan digunakan 
dan (2) jumlah lokasi penelitian/pemetaan 
cekungan sedimen. Adapun IKA-nya adalah: 
(1) jumlah peta geofisika bersistem, dan ber-
tema yang dihasilkan dan digunakan.

3. Sasaran nomor 3 memiliki satu IKU dan 
tiga IKA. Satu IKU tersebut adalah jumlah 
pengunjung museum. Sedangkan ketiga IKA 
tersebut adalah: (1) jumlah kegiatan pengem-
bangan museum geologi sebagai geo-edukasi 
dan destinasi geo-wisata; (2) jumlah koleksi 
dan peraga museum; dan (3) tersedianya basis 
data batuan dan fosil.

4. Sasaran nomor 4 memiliki dua IKU. Kedua 
IKU itu adalah: (1) jumlah usulan rekomendasi 
WKP, WUP, dan WPN dan (2) jumlah wilayah 
keprospekan, potensi, dan status sumber daya 
geologi (panas bumi, batubara, CBM, gambut, 
bitumen padat, dan migas)

5. Sasaran nomor 5 memiliki enam IKU. Keenam 
IKU tersebut adalah: (1) Jumlah rekomendasi 
teknis penataan ruang dan pengembangan 
wilayah berbasis geologi; (2) Jumlah lokasi 
yang telah dilakukan penyelidikan kondisi ge-
ologi teknik, geodinamik, dan infrastruktur; 
(3) Jumlah daerah sulit air yang memanfaat-
kan air tanah sebagai sumber air bersih; (4) 
Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan 
geologi lingkungan kawasan pertambangan 
untuk tata ruang pada skala 1:100.000; (5) 
Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geo-
logi lingkungan untuk tata ruang pada skala 
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1:100.000; dan (6) Jumlah kawasan kars yang 
terpetakan pada skala 1:50.000

6. Sasaran nomor 6 memiliki dua IKU dan lima 
IKA. Kedua IKU itu, yaitu: (1) Jumlah reko-
mendasi teknis mitigasi bencana geologi dan 
(2) Jumlah gunung api yang dipantau untuk 
kegiatan gunung api tipe A dari Pos Penga-
matan Gunung Api. Sedangkan kelima IKA-nya 
adalah: (1) Jumlah lokasi pemetaan kawasan 
rawan bencana gunung api, peta geologi gu-
nung api, peta zona kerentanan gerakan ta-
nah, peta mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, 
peta KRB tsunami dan peta risiko gempa 
bumi/tsunami, gerakan tanah dan gunung api; 
(2) Tersedianya informasi peringatan dini ben-
cana gunung api dan bencana geologi lainnya; 
(3) Jumlah informasi penelitian dan mitigasi 
bencana gunung api, gempa bumi, tsunami, 
gerakan tanah; (4) Jumlah sosialisasi, publikasi, 
pameran, pelatihan kebencanaan dan penyu-
sunan rencana kontinjensi; dan (5) Tersusun-
nya pedoman mitigasi bencana gunung api 
dan pedoman mitigasi gerakan tanah, gempa 
bumi dan tsunami.

7. Sasaran nomor 7 memiliki enam IKA, yaitu: 
jumlah kegiatan pengembangan rekayasa/
rancang bangun teknologi kebencanaan ge-
ologi, survei geokimia gunung api, mitigasi di 
kawasan rawan bencana Gunung Merapi, Ke-
giatan survei mikrozonasi, survei dan moni-
toring gerakan tanah, dan kegiatan wajib latih 
penanggulangan bencana letusan Gunung 
Merapi.

Secara umum capaian kinerja kegiatan Badan Ge-
ologi dapat direalisasikan dan menghasilkan keluaran 
(output) dan hasil (outcome) sesuai dengan sasaran, 
bahkan beberapa kegiatan melebihi target sasaran 
yang direncanakan sebelumnya. Hal ini tercermin 
dengan tercapainya sasaran strategis Badan Geologi 
rata-rata dari tujuh sasaran strategis yang ditetapkan 
sebesar 114,3 %.

Sasaran pertama, “meningkatnya manajemen, 
dukungan teknis, dan pelayanan administrasi Badan 
Geologi”, memiliki indikator kinerja sebanyak 6 in-
dikator. Pencapaian hasil sasaran kinerja rata-rata 
sebesar 134,2%. Kinerja kegiatan tersebut adalah 
sebanyak 3 paket kegiatan pengembangan jaringan 
sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi 
geologi (100%); 14 usulan peraturan bidang geologi 
(100%); 20 lembar peta yang tersertifikasi dan 8 pe-
doman (100%); 27 kegiatan kerjasama (100%); seban-
yak 9 buletin/jurnal/majalah dan 9 buku (100%); dan 
sebanyak 1.527 pengunjung layanan informasi (per-
pustakaan) bidang geologi (305,4%).

Capaian indikator pengunjung sebesar 305,4% 
menunjukkan peningkatan sebesar 205,4% dari tar-
get semula sebesar 100%. Adanya peningkatan kiner-

ja tersebut dikarenakan adanya peningkatan kualitas 
pela yanan informasi dan kebutuhan penyebarluasan 
informasi geologi, adanya penambahan jumlah koleksi 
perpustakaan.

Sasaran 2 “meningkatnya pemanfaatan hasil sur-
vei penelitian, penyelidikan, dan pelayanan geologi”, 
dengan indikator kinerja sebanyak tiga buah yang 
terdiri atas dua IKU dan satu IKA mencapai sasa-
ran rata-rata sebesar 86,3%. Hasil kinerja kegiatan 
tercermin dari tercapainya jumlah peta geologi yang 
dihasilkan dan digunakan (IKU) sebanyak 996 lembar 
(110%); 4 lokasi potensi cekungan (100%), dan hanya 
49.000 line km pemetaan geofisika yang mampu di-
laksanakan (49%).

Dari target 100.000 line km, baru 49.000 line km 
yang mampu untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan 
karena kondisi wilayah Pegunungan Papua yang berat 
dan cuaca yang kurang bersahabat serta kendala 
teknis berupa masalah adat dan kekurangan suplai 
avtur.

Sasaran 3, “meningkatnya pemanfaatan informasi 
geologi bagi masyarakat”, yang memiliki 4 indikator 
kinerja yang terdiri dari satu IKU dan tiga IKA, men-
capai hasil kinerja sebesar 138,8%. Hasil kinerja dapat 
dilihat dari capaian kegiatan pengembangan museum 
geologi sebagai geo-edukasi dan destinasi geo-wisata 
sebanyak 17 kegiatan (106%), sebanyak 441.344 pen-
gunjung museum geologi (103,8%), sebanyak 8 pa-
ket koleksi dan peraga museum geologi (100%) dan 
73.663 basis data batuan dan fosil (245,5%). Pencapa-
ian kinerja yang melibihi target tersebut dikarenakan 
identifikasi target awalnya terlalu rendah. 

Sasaran 4, “meningkatnya pemanfaatan wilayah-
keprospekan sumber daya geologi”, menggunakan 
dua IKU dan rata-rata pencapaian sasaran sebe-
sar 98%. Indikator kinerja kegiatannya adalah: jum-
lah usulan WKP, WUP, dan WPN dengan target 73 
wilayah tercapai 71 wilayah (97,7 %) sedangkan jum-
lah wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber 
daya geologi (panas bumi, batubara, CBM, gambut, 
bitumen padat, dan migas) dengan target 74 wilayah, 
tercapai hanya 69 wilayah (93,3%). Jumlah wilayah 
keprospekan, potensi, dan status sumber daya geolo-
gi tahun 2011 hanya terealisasi sebanyak 69 wilayah, 
hal ini dikarenakan tidak mendapatkan izin dari Bu-
pati dan Gubernur karena termasuk dalam wilayah 
hutan lindung dan adanya kegiatan  yang gagal dalam 
proses pelelangan kegiatan pihak ketiga (outsourcing). 

Sasaran 5, “meningkatnya pemanfaatan hasil 
penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang 
lingkungan geologi dan air tanah”, dengan enam IKU, 
rata-rata hasil pencapaian kinerja sebesar 99,16%. Hal 
ini dapat dilihat dari hasil pencapaian indikator kinerja 
kegiatan, yaitu: jumlah rekomendasi teknis penataan 
ruang dan pengembangan wilayah berbasis geologi 
hanya tercapai 95 laporan (95%) dari 100 laporan 
yang ditargetkan; selain itu 5 indikator lainnya dapat 
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mencapai sasaran, yaitu pemanfaatan sumber air 
tanah di daerah sulit air melalui pemboran air tanah 
di daerah sulit air (IKU), berhasil direalisasikan sesuai 
target yakni di 255 lokasi (100%); jumlah lokasi yang 
telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik, 
geodinamik, dan infrastruktur berhasil merealisasikan 
13 laporan (100%); jumlah lokasi yang telah dilakukan 
pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan 
untuk tata ruang pada skala 1:100.00 dapat 
diselesaikan di 7 lokasi (100%); jumlah lokasi yang 
telah dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk 
tata ruang pada skala 1:100.00 dapat diselesaikan 
di 13 lokasi (100%); dan jumlah kawasan kars yang 
terpetakan pada skala 1:50.000 dapat menyelesaikan 
di 2 kawasan (100%).

Sasaran 6, “meningkatnya pemanfaatan hasil 
penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi 
dan mitigasi bencana geologi” dengan menggunakan 
delapan indikator, yang terdiri dari dua IKU dan 
enam IKT dengan rata-rata pencapaian sasaran 
sebesar 137,25%. Hasil kinerja kegiatan adalah 
diberikannya 455 rekomendasi teknis mitigasi 
bencana geologi (IKU) sebanyak 296 rekomendasi 
(271%); terpenuhinya sebanyak 59 peta dan 59 
laporan tentang pemetaan KRB gunung api, peta 
geologi gunung api, peta zona kerentanan gerakan 
tanah, peta mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, peta 
KRB tsunami, dan peta risiko gempa bumi/tsunami, 
gerakan tanah, dan gunung api; 60 laporan dan 
informasi peringatan dini bencana gunung api dan 
bencana geologi lainnya (222%); 37 pos PGA yang 
dipantau melalui 10 regional center; 68 gunung api 
yang dipantau melalui Pos Pengamatan Gunung Api 
(100%); 41 laporan (105%) informasi penelitian dan 
mitigasi bencana gunung api, gempa bumi, tsunami, 
dan gerakan tanah; sebanyak 11 dokumen laporan 
tentang sosialisasi, publikasi, pameran, seminar, 
pelatihan kebencanaan dan penyusunan rencana 
kontinjensi; dan 9 pedoman mitigasi bencana gunung 
api dan pedoman mitigasi gerakan tanah, gempa bumi, 
dan tsunami.

Pencapaian IKU pemberian rekomendasi teknis 
mitigasi bencana geologi terlihat bahwa target indika-
tor kinerja melebihi dari sasaran. Uraian capaian in-
dikator kinerja yang maksimal tersebut dapat dijelas-
kan bahwa dari target yang direncanakan terlaksana 
dengan baik dan terdapat beberapa rekomendasi/ke-
giatan tambahan. Kegiatan tersebut antara lain tang-
gap darurat bencana gempa bumi, tsunami, gerakan 
tanah dan gunung api, penyelidikan pasca gerakan 
tanah serta kegiatan pemberian tanggapan dan reko-
mendasi teknis kejadian gerakan tanah (82 gerakan 
tanah) dan tanggapan gempa bumi dengan skala lebih 
dari 5 SR (114 gempa bumi) serta rekomendasi tek-
nis ketika gunung api mengalami peningkatan status 
(21 gunung api) sehingga harus ditanggapi dan di-
berikan rekomendasi teknis walaupun tidak menim-

bulkan korban jiwa tetapi hal ini dilaksanakan untuk 
meredam kepanikan masyarakat. 

Realisasi indikator tersedianya informasi peri-
ngatan dini bencana gunung api dan bencana geologi 
lainnya melebihi dari target rencana karena rencana 
kegiatan peringatan dini gunung api yang direncana-
kan 10 lokasi tetapi pada kenyataannya 10 lokasi pe-
ringatan dini sesuai rencana dan 21 gunung api men-
galami perubahan status. Kegiatan peringatan dini ini 
sangat sulit sesuai rencana mengingat perubahan ak-
tivitas gunung api tidak bisa direncanakan. Disamping 
itu ada tambahan kegiatan berupa peringatan dini 
potensi terjadi gerakan tanah di seluruh provinsi di 
Indonesia pada setiap bulan. 

Indikator kinerja informasi penelitian dan mitigasi 
bencana gunung api, gempa bumi, tsunami dan ger-
akan tanah dapat tercapai 105% karena merupakan 
kegiatan rutin berbeda dengan kegiatan tanggap 
darurat serta terdapat kegiatan tambahan berupa 
penyelidikan gas/lumpur di Danau Ranau (Sumatera 
Selatan) dan Bitung (Sulawesi Utara) mengingat pada 
saat itu muncul gas yang membuat masyarakat panik 
sehingga dilakukan penyelidikan.

Sasaran 7, “meningkatnya pemanfaatan hasil 
pengembangan metoda dan teknologi dalam mendu-
kung upaya mitigasi bencana geologi” 6 indikator, yai-
tu IKA tercapai sebesar 101%. Hasil kinerja kegiatan 
dapat dilihat dari tercapainya kegiatan pengemban-
gan rekayasa/rancang bangun teknologi kebencanaan 
geologi di 4 lokasi (100%), terselenggaranya survei 
geokimia dunung api di 5 lokasi (100%), kegiatan miti-
gasi di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi ter-
laksananya 18 kegiatan (106%), survei mikrozonasi di 
2 lokasi (100%), survei dan monitoring gera kan tanah 
di 3 lokasi (100%) dan kegiatan wajib latih penanggu-
langan bencana letusan Gunung Merapi (100%).

Dari hasil capaian kinerja kegiatan di tahun 2011, 
perlu dirumuskan strategi untuk lebih mengoptimal-
kan pemanfaatan sumber daya yang ada dan dana di 
masa mendatang melalui penajaman program dan 
kegiatan sehingga hasil-hasil capaian kegiatan pem-
bangunan bidang geologi dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan ma-
syarakat sesuai dengan visi dan misi Badan Geologi.

Pada tahun 2011 Badan Geologi memperoleh ang-
garan belanja sebesar Rp 873.592.272.000,00 meng-
gunakan Program Penelitian, Mitigasi, dan Pelaya nan 
Geologi yang tediri dari anggaran Rupiah Murni 
(RM), belanja hibah, dan Anggaran Penerimaan Ne-
gara Bukan Pajak (PNBP). Besarnya anggaran RM di 
tahun 2011 adalah Rp 872.875.376.000,00 (99,91% 
total anggaran) yang dapat direalisasikan atau dise-
rap sebesar Rp 676.340.662.659,00 atau 77,48%. Be-
sarnya belanja hibah adalah Rp 716.896.000,00. Se-
dangkan besarnya anggaran PNBP pada tahun 2011 
adalah sebesar Rp 941.186.700,00 dengan realisasi 
atau penyerapan sebesar Rp 12.283.350.142,00 atau 
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130,5%. Secara keseluruhan, penyerapan anggaran 
Badan Geologi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 
676.665.852.959,00 atau 77,46% dari total anggaran. 

Adanya anggaran yang tidak terserap tersebut 
disebabkan oleh ada nya anggaran yang diblokir dan 
proses pengadaan yang tidak cukup waktu akibat 
pengesahan yang terlambat. Adanya kegiatan yang ti-
dak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak adanya izin 
dari bupati serta adanya target kegiatan yang tidak 

tercapai karena terputusnya supply avtur dari Per-
tamina karena ke terlambatan kedatangan kapal tank-
er; terjadinya insiden mengatasnamakan masyarakat 
Baliem di Bandara Wamena yang melarang helikop-
ter terbang di atas kawasan tersebut.

Berdasarkan kinerja anggaran dan kinerja keg-
iatan, maka Badan Geo logi memiliki potensi yang 
baik untuk peningkatan kegiatannya di tahun-tahun 
mendatang dengan kinerja yang diharapkan semakin 
meningkat guna pencapaian tujuan pembangunan na-
sional.
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GeoloGi Indonesia yang menjadi kewenangan 
Badan Geologi sangatlah beragam dan kompleks. Hal 
itu disebabkan Indonesia secara geologi berada pada 
dan dipengaruhi oleh aktivitas pertemuan tiga lem-
peng tektonik utama, yaitu Lempeng tektonik Euro-
sia, Hindia-Australia, dan Pasifik. Geologi Indonesia 
memiliki, baik sumber daya geologi (geo-resources), 
geologi lingkungan (geo-environment) dan keragaman 
geologi (geo-diversity), serta ancaman bencana geologi 
(geo-hazard) secara melimpah. 

Pada periode 2010-2014, geologi dituntut untuk 
terus-menerus menemukan sumber-sumber baru 
potensi energi dan mineral untuk pemenuhan kebu-
tuhan dalam negeri dan penerimaan negara. Semen-
tara itu, produk kegiatan kegeologian digunakan tidak 
hanya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (KESDM), melainkan digunakan pula oleh 
kementerian lainnya, seperti Kementerian Pekerjaan 
Umum, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kemen-
terian lainnya, lembaga Pemerintah non-Kementerian 
serta industri.

Paradigma kegeologian ke depan harus berpe-
doman pada prinsip pembangunan berkelanjutan 
dan peningkatan perlindungan masyarakat. Dari sisi 
ekonomi, geologi di masa yang akan datang harus 
mendukung pergeseran prinsip pemanfaatan sum-
ber daya alam dari eksploitatif atau sumber daya 
untuk revenue ke sumber daya untuk pertumbuhan 

ekonomi berkelanjutan. Kondisi ini telah mendorong 
kegiatan kegeologian lebih pada pendekatan untuk 
kepentingan masyarakat.

Selain sumber daya geologi, kebencanaan geologi 
kini telah menjadi ikon Indonesia, sebagai wilayah yang 
paling rentan bencana geologi di dunia. Pemba ngunan 
yang pesat telah meningkatkan pemanfaatan lahan 
rawan bencana untuk pengembangan permukim an 
dan infrastruktur sehingga meningkatkan risiko ben-
cana geologi.

Sementara itu, pembangunan basis data bidang ke-
geologian yang up to date dan mudah diakses sebagai 
informasi publik merupakan salah satu prioritas nasi-
onal pembangunan bidang geologi kini dan ke depan. 

Kegiatan-kegiatan bidang geologi senantiasa ber-
landaskan pada amanah UUD 45 bahwa bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di-
kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat; dan bahwa perekono-
mian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
asas kekeluargaan. Sesuai dengan amanah UUD 1945 
itu, paradigma pemanfaatan sumber daya alam saat 
ini telah bergeser dari bersifat eksploitatif atau sum-
ber daya untuk revenue menjadi sumber daya untuk 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Dalam konteks penguasaan kekayaan bumi oleh 
negara (Pasal 33 UUD 1945), Pemerintah berperan 
sebagai penyelenggara penguasaan tersebut dengan 

Pendahuluan
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fungsi: penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, 
pembinaaan, pengawasan (monev), pelaksanaan pem-
bangunan. Badan Geologi memiliki tugas dan fungsi 
yang berkaitan dengan penelitian dan pela yanan atau 
aspek substansi teknis untuk semua budang geologi, 
maupun juga penetapan kebijakan atau regulasi khu-
sus untuk bidang kebencanaan geologi, air tanah dan 
geologi lingkungan.

Di tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jang-
ka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pem-
bangunan kegeologian masih menghadapi sejumlah 
isu strategis. Di dalam isu-isu strategis tersebut ter-
cakup beberapa mandat yang dihadapi Badan Geo-
logi dari sejumlah peraturan perundang-undangan 
(PUU) meliputi undang-undang (UU) dan peraturan 
di bawahnya. Isu strategis dan mandat PUU terkait 
kegeologian tersebut akan dikemukakan terlebih da-
hulu sebagai latar belakang penyampaian isi utama 
LAKIP Badan Geologi 2011. 

Kegiatan kegeologian pada periode tahun kedua 
ini harus mampu menjawab isu strategis nasional dan 
tantangan global untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat Indonesia mencapai kehidupan yang 
sejahtera, aman, dan nyaman. Adapun isu strategis 
nasional bidang kegeologian meliputi: ketahanan 
energi, lingkungan dan perubahan iklim, bencana 
alam, tata ruang dan pengembangan wilayah, industri 
mineral, pengembangan informasi geologi, air dan 
lingkungan, pangan dan batas wilayah NKRI yang 
meliputi batimetri, kawasan perbatasan dan pulau-
pulau terluar. 

1.1 iSU DAN KoNDiSi liNGKUNGAN 
STRATeGiS TeRKAiT KeGeoloGiAN

Kegiatan kegeologian harus mampu menjawab isu 
strategis nasional dan tantangan global untuk mening-
katkan kualitas hidup masyarakat Indonesia men-
capai kehidupan yang sejahtera, aman dan nyaman.  
Terdapat sembilan isu strategis yang membutuhkan 
dukungan bidang geologi untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasional, baik melalui sektor ESDM 
maupun sektor lainnya. Masing-masing isu strategis 
tersebut di antaranya dipaparkan secara ringkas di 
bawah ini.
(1)  Ketahanan Energi

• Kemandirian energi (pemanfaatan energi se-
tempat)

• Penurunan produksi migas
• Diversifikasi energi (energi baru dan terba-

rukan)
• Konservasi sumber daya energi
• Alokasi sumber daya energi

(2) Lingkungan dan Perubahan Iklim
• Degradasi lingkungan
• Perubahan iklim

(3) Bencana Alam
• Bencana gempa bumi, tsunami, tanah longsor, 

dan gunung api
• Peningkatan risiko bencana alam geologi 

(4) Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
• Konflik tata guna lahan (pertambangan)
• Tata ruang bawah permukaan dan bawah laut
• Penyediaan data geologi rinci
• Penataan ruang berbasis geologi

(5) Industri Mineral
• Ketersediaan data sumber daya mineral
• Konservasi sumber daya mineral
• Pencarian mineral langka dan mineral strategis
• Alokasi sumber daya mineral

(6) Pengembangan Informasi Geologi
• Pengelolaan data dan informasi geologi nasi-

onal
• Kebutuhan data dasar geologi rinci
• Pemasyarakatan manfaat informasi geologi

(7) Air dan Lingkungan
• Pemenuhan kebutuhan air baku
• Peningkatan kebutuhan air
• Penurunan kuantitas dan kualitas sumber air
• Penilaian kerentanan air tanah

(8) Pangan
• Penyediaan bahan baku pupuk
• Penyediaan lahan pertanian

(9) Batas wilayah NKRI (Kawasan Perbatasan dan 
Pulau-pulau Terluar)

(10) Geodiversity (keragaman geologi)
• Identifikasi geodiversity
• Pengelolaan geodiversity

(11) Indonesian Economic Development Corridor 
(IEDC)

• wilayah pantai Timur Sumatra-Jawa Bagian 
Barat; 

• Pantai Utara Jawa; 
• Koridor Kalimantan; 
• Koridor Sulawesi; 
• Koridor Jawa Timur-Bali dan NTB serta 
• Koridor Papua.

Isu ketahanan energi hampir seluruhnya menjadi 
tanggung jawab otoritas utama pengelola sektor 
ESDM melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (KESDM). Sebagian dari isu air, yaitu air tanah, 
juga menjadi tanggung jawab KESDM. Adapun isu 
sektor ESDM terkait pangan antara lain: pencarian 
mineral untuk penyediaan pupuk; dan konversi lahan 
yang mengandung sumber daya geologi untuk lahan 
pertanian. 

Isu perubahan iklim pada sektor ESDM berkaitan 
dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Isu 
mitigasi perubahan iklim antara lain: energi bersih 
atau energi yang tidak atau rendah melepaskan emisi 
gas rumah kaca (GRK), CO2, dan isu pemilihan tempat 
(site selection) formasi geologi untuk penyimpanan 
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emisi gas CO2 atau CCS (carbon capture storage). 
Sedangkan adaptasi perubahan iklim berkenaan 
dengan kerentanan air tanah dan gerakan tanah 
akibat perubahan iklim. Isu lingkungan meliputi isu-
isu yang berkaitan dengan lingkungan geologi dan 
air tanah. Sedangkan isu HAM adalah setiap isu yang 
tidak terselesaikan dan berkembang menjadi masalah 
HAM, seperti kasus lumpur Lapindo. 

Berdasarkan isu-isu strategis nasional dan keter-
kaitannya dengan sub sektor atau bidang geologi, 
dapat dirumuskan isu strategis pembangunan sub 
sektor geologi di tahun 2011. Isu kegeologian di ta-
hun 2011 ini masih merupakan kelanjutan dari isu-
isu periode sebelumnya, yaitu: (1) kecenderungan 
produksi minyak bumi menurun; (2) kebutuhan en-
ergi dalam negeri akan bertumpu pada energi ba-
tubara dan energi terbarukan (panas bumi); (3) ke-
berlanjutan industri mineral, (4) air bersih di daerah 
sulit air, (5) degradasi lingkungan akibat pengambilan 
air tanah yang berlebihan dan pembangunan yang 
melebihi daya dukung fisik; (6) wilayah Indonesia 
rawan bencana geologi; (7) sektor lain di luar ESDM 
membutuhkan dan menunggu informasi geologi; (8)
kecenderungan Pemerintah Daerah enggan atau lam-
bat melakukan kegiatan survei geologi; dan (9) man-
dat berbagai UU yang membutuhkan respon Badan 
Geologi.

Isu kecenderungan produksi minyak bumi tu-
run memberikan tantangan kepada bidang geologi 
berupa kebutuhan akselerasi penemuan cekungan 
baru minyak dan gas bumi (migas). Untuk itu sur-
vei dasar dan penelitian cekungan sedimen menjadi 
penting. Isu kebutuhan energi dalam negeri yang akan 
bertumpu pada energi batubara dan energi panas 
bumi menghendaki penambahan pengungkapan dan 
penilaian cadangan batubara dan energi fosil lain-
nya yang potensial seperti gambut, coal-bed methane 
(CBM), dan bitumen padat; serta survei panas bumi 
dan peningkatan status potensi panas bumi menjadi 
wilayah kerja pengusahaan (WKP) panas bumi. 

Isu kelangsungan industri mineral menuntut pen-
ingkatan dalam pengungkapan sumber daya mineral 
Indonesia, dan peningkatan status dari sumber daya 
menjadi cadangan untuk berbagai mineral strategis, 
baik mineral logam (emas, tembaga, nikel, besi, man-
gan, dll) maupun non logam (batugamping, dolomit, 
zirkon, dll). Isu ketiga ini berkaitan utamanya dengan 
aspek sumber daya geologi, yaitu bagian dari bidang 
geologi yang berurusan dengan aspek hulu sek-
tor ESDM. Sedangkan secara institusi, isu ketiga itu 
adalah tugas dan fungsi (tusi) Pusat Sumber Daya 
Geo logi (PSDG) dan Pusat Survei Geologi (PSG).

Isu air bersih di daerah sulit air dan isu degradasi 
lingkungan akibat pengambilan air tanah yang ber-
lebihan dan pembangunan yang melebihi daya dukung 
fisik berkaitan dengan aspek air tanah dan lingkungan 
geologi lainnya. Dalam isu ini terdapat tantangan in-

ventarisasi potensi dan pengembangan sumber daya 
air tanah bagi masyarakat di daerah sulit air; infor-
masi geologi teknik bagi pembangunan fisik strategis, 
serta informasi geologi lingkungan untuk pengem-
bangan wilayah dan penataan ruang. Secara institusi 
eselon 2, isu-isu tersebut merupakan tugas dan fungsi 
Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkung-
an (PSDATGL).

Isu wilayah Indonesia sebagai rawan bencana geo-
logi adalah isu yang berkaitan dengan bencana letu-
san gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan 
tanah. Bencana geologi akhir-akhir ini semakin sering 
terjadi dan telah menjadi salah satu ikon Indone-
sia. Isu ini menuntut pelaksanaan kegiatan rutin pe-
mantauan 68 gunung api aktif di Indonesia, sejumlah 
daerah atau kawasan rawan bencana (KRB) gempa 
bumi, tsunami, dan gerakan tanah; penyelesaian peta 
KRB gunung api, gempa bumi, tsunami, serta gerakan 
tanah; tanggap darurat kejadian bencana dan reko-
mendasi untuk mitigasi bencana geologi. Isu tersebut 
juga menuntut upaya-upaya pengembangan teknologi 
bencana gunung api dan bencana geologi lainnya. Se-
cara institusi eselon 2, isu-isu tersebut merupakan 
tusi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geo logi 
(PVMBG) dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan 
Teknologi Kegunungapian (BPPTK).

Isu ke (7), (8), dan (9), yaitu isu “sektor lain di-
luar ESDM membutuhkan dan menunggu informasi 
geologi”, isu “kecenderungan Pemerintah Daerah 
enggan atau lambat dalam melakukan kegiatan sur-
vei geologi”; serta isu “mandat berbagai UU yang 
membutuhkan respon Badan Geologi” berkaitan 
dengan tatalaksana kepemerintahan. Secara institusi 
di tingkat eselon 2, isu-isu tersebut merupakan tusi 
Sekretariat Badan Geologi (SBG). Isu-isu itu memer-
lukan respon pengembangan PUU, organisasi, sum-
ber daya manusia, sarana dan prasarana, kerja sama 
dalam dan luar negeri, dan aspek lain dari tata laksana 
kepemerintahan.

Secara khusus, kelahiran berbagai PUU Nasional 
mempengaruhi pengembangan kelem bagaan yang 
terkait dengan fungsi pemerintah di bidang geologi. 
Beberapa amanat Undang-Undang yang memberikan 
mandat pada bidang geologi meliputi UU tentang 
Benda Cagar Budaya, UU tentang Migas, UU tentang 
Panas Bumi, UU tentang Pertam bangan Mineral dan 
Batubara; UU tentang Energi, UU tentang Sumber 
Daya Air, UU tentang Penanggulangan Bencana, UU 
tentang Penataan Ruang, UU tentang Kepari wisataan, 
dan UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Rincian PUU berikut mandat 
pengaturan atau kegiatan lebih lanjut yang harus 
dilaksanakan oleh Badan Geologi akan dikemukakan 
pada bahasan selanjutnya di sub bab 1.4. Modal Dasar 
Organisasi Menghadapi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 
2011. 

Kegiatan Badan Geologi tahun 2011 ditujukan 
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guna penyelesaian isu-isu bidang kegeologian terse-
but. Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
tersebut merupakan kandungan dari dokumen LAKIP 
Badan Geologi 2011. Beberapa isu terkait tatalaksana 
kepemerintahan tersebut dan rinciannya meliputi: 
1. Reformasi Birokrasi,

-  Pengembangan sumber daya manusia
- Ketatalaksanaan, manajemen dan pelayanan 

publik
-   Pengembangan organisasi 
-  Pengembangan e-government
-  Sarana dan prasarana

2. Peraturan Perundang-undangan
- Pengaturan Pusat dan Daerah dalam penge-

lolaan data dan informasi geologi
- Pengaturan bidang geologi setingkat un-

dang-undang
3.  Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Standar Na-

sional Indonesia
4.  Kerja Sama Luar Negeri

Aliansi Industri dalam pengembangan kerja 
sama luar negeri

Di antara isu-isu strategis global tersebut, isu 
reformasi birokrasi merupakan isu utama yang harus 
diselesaikan Badan Geologi  di tahun 2011.

1.2  TUGAS DAN FUNGSi BADAN 
GeoloGi

Tugas dan fungsi Badan Geologi, yaitu penelitian dan 
pelayanan bidang geologi, diimplementasikan dalam 
sejumlah program dan kegiatan yang dapat dikat-
egorikan menjadi 7 aspek atau sub bidang. Ketujuh 
aspek tersebut berikut satker pemegang mandat 
utamanya adalah: 1) sumber daya geologi (PSDG dan 
PSG), 2) lingkungan geologi dan air tanah (PSDATGL), 
3) mitigasi bencana geologi (PVMBG dan BPPTK), 4) 
geo-sains dan geo-informasi (PSG, Museum Geologi, 
PSDG, PSDATGL, dan PVMBG), dan 5) tata laksana 
kepemerintahan bidang geologi (SBG). 

Badan Geologi saat ini merupakan satu-satunya 
instansi Pemerintah di bawah KESDM yang diberi 
otoritas untuk melaksanakan pembangunan di bi-
dang geologi. Pada akhir tahun 2010 disahkan Per-
men ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Badan Geologi adalah unit Eselon I di bawah 
KESDM yang mempunyai tugas melaksanakan pene-
litian dan pelayanan bidang geologi. Dalam melak-
sanakan tugas di atas dinyatakan dalam Permen 
ESDM No. 18 Tahun 2010, Pasal 586, Badan Geologi 
menyelenggarakan fungsi:
• Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan pro-

gram penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
• Pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang 

geologi;
• Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penelitian dan pelayanan di bidang geologi; dan
• Pelaksanaan urusan administrasi Badan Geologi.

Berdasarkan Permen ESDM No. 18 Tanggal 22 
November 2010 tersebut Badan Geologi merupakan 
salah satu Unit Eselon I di bawah KESDM yang terdiri 
atas lima unit kerja Eselon II, yaitu:
a.  Sekretariat Badan Geologi
b.  Pusat Sumber Daya Geologi
c.  Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
d.  Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi 

Lingkungan
e.  Pusat Survei Geologi

Sementara itu, tugas pokok dan fungsi BPPTK dan 
Museum Geologi, Badan Geologi, diatur dengan PUU 
yang terpisah dari Permen ESDM No. 0030 Tahun 
2005. Tupoksi BPPTK diatur oleh Kepmen ESDM No. 
1723 Tahun 2002 tentang BPPTK; sedangkan tupoksi 
Museum Geologi ditetapkan berdasarkan Kepmen 
ESDM No. 1725 Tahun 2002 tentang UPT Museum 
Geologi. Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1723 Ta-
hun 2002 tentang BPPTK, secara struktur organ-
isasi BPPTK berada di bawah langsung unit eselon 
2 PVMBG. Sedangkan berdasarkan Kepmen ESDM 
No. 1725 Tahun 2002 tentang Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Museum Geologi, secara struktur organisasi 
UPT Museum Geologi berada di bawah langsung unit 
eselon 2 PSG.

Struktur utama organisasi Badan Geologi ditun-
jukkan pada Gambar 1.1.Tugas fungsi dan struktur 
organisasi lima unit kerja eselon II Badan Geologi se-
cara rinci disajikan pada Lampiran 1.

1.3 PeRAN DAN PoSiSi BiDANG GeoloGi 
DAlAM PeMBANGUNAN

Kegiatan kegeologian di wilayah Indonesia telah 
dimulai sejak penjelajahan Junghuhn pada tahun 1829. 
Pada awalnya kegiatan kegeologian masih terbatas 
pada pencarian potensi dan eksplorasi sumber daya 
mineral dan energi. Kini, telah berkembang menjadi 
kegiatan penyediaan data dan informasi dalam 
mendukung berbagai sektor seperti geologi untuk 
pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, 
penyediaan air bersih, mitigasi bencana letusan 
gunung api, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami. 

Produk kegiatan kegeologian ini, selain untuk 
KESDM, juga banyak digunakan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan 
lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian ser-
ta industri. Bidang geologi memiliki peran penting 
dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, khu-
susnya pembangunan sumber daya alam, baik melalui 
sektor ESDM maupun sektor lainnya  seperti ditun-
jukkan pada Gambar 1.2.

Bidang geologi memiliki peran penting dalam 
mencapai tujuan nasional, baik melalui sektor ESDM 
maupun sektor lainnya. Secara umum pengembangan 
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potensi geologi NKRI memberikan kontribusi terha-
dap platform politik Pemerintah, seperti terlihat pada 
diagram alur pikir Gambar 1.3.

Mandat berbagai undang-undang, pembenahan 
public governance, baik pusat maupun daerah, 
pembenahan metoda, pedoman, dll; pembenahan 
program dan standar memberikan kontribusi pada 
pengelolaan kegeologian untuk mencapai tujuan 

sektor ESDM dan sektor lainnya yang memerlukan 
informasi geologi.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan strategis 
pembangunan bidang geologi, telah diidentifikasi se-
banyak tujuh agenda pembangunan bidang geologi 
2010-2014. Masing-masing agenda tersebut dijabar-
kan lebih lanjut menjadi sub agenda atau induk dari 
rencana aksi. Ketujuh agenda dan penjabarannya ma-

Bidang Sarana
Teknik

Bidang Geologi
Teknik

Bidang Air Tanah

Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional

Bidang Pengamatan
dan Penyelidikan 

Gunung Api

Bidang Mitigasi Gempa Bumi
dan Gerakan Tanah

Bidang Evaluasi dan
Potensi Bencana

Bagian Tata Usaha

Badan Geologi

Sekretariat 
Badan Geologi

Pusat Sumber 
Daya Geologi

Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi

Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan

Bidang Sarana
Teknik

Bidang Program
 dan Kerja Sama

Bidang Informasi

Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional

Pusat Survei Geologi

Bidang Sarana
Teknik

Bidang Program dan
Kerja Sama

Bidang Informasi

Bagian Tata Usaha

Bagian Rencana
dan Laporan

Bagian Kepegawaian

Bagian Keuangan

Bagian Umum

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kelompok Jabatan
Fungsional

Balai Penelitian
dan Pengembangan 

Teknologi Kegunungapian
Museum Geologi

Gambar 1.1 Struktur utama organisasi Badan Geologi.

Pembangunan 
Sumber Daya Alam GEOLOGI

Perlindungan
Lingkungan

Penilaian
Bencana Alam

Penilaian
Dampak

Perencanaan
Tata Ruang

Penilaian
Sumber Daya

Neraca
Sumber Daya

Pengembangan
Sumber Daya

Pelestarian/
Pencadangan Mitigasi Bencana

Kesejahteraan
Ekonomi Masyarakat

Lingkungan
Sehat

Rehabilitasi

PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Gambar 1.2 Skema peran geologi dalam manajemen sumber daya alam.
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sing-masing adalah:
(1) Agenda Pengembangan Sumber Daya Energi

• Penilaian potensi cekungan minyak, gas, dan 
batubara

• Penyediaan data dan informasi sumber daya 
energi fosil dan panas bumi

• Peningkatan status sumber daya dan 
cadangan batubara dan panas bumi

• Penyiapan wilayah pertambangan batubara, 
panas bumi, dan migas 

• Penyusunan neraca sumber daya batubara 
dan panas bumi

(2) Agenda Pengembangan Sumber Daya Mineral
• Peningkatan status sumber daya dan 

cadangan mineral
• Penyiapan Wilayah Pertambangan (WUP, 

WPN, WPR) Mineral
• Penyusunan neraca sumber daya mineral
• Penelitian mineral langka dan mineral 

strategis
(3)  Agenda Pengembangan Sumber Daya Air Tanah

• Penyediaan air bersih di desa tertinggal/
daerah sulit air

• Penyediaan data dan informasi air tanah
• Penetapan wilayah Konservasi Cekungan Air 

Tanah 
• Pemantauan kuantitas dan kualitas air tanah
• Penyediaan data dan informasi penurunan 

potensi air tanah
(4) Agenda Mitigasi Bencana Geologi

• Identifikasi sumber-sumber bencana geologi
• Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi
• Pemberian peringatan dini, tanggap darurat 

dan rekomendasi teknis
• Peningkatan kesadaran dan kesiapan 

masyarakat terhadap ancaman bencana 
geologi

• Analisis risiko di kawasan rawan bencana 
geologi

(5)  Agenda Penataan Ruang dan Lingkungan Geologi 
Identifikasi potensi konflik pemanfaatan ruang 
sektor ESDM dan geologi
• Pemberian rekomendasi geologi lingkungan 

untuk penetapan penataan ruang
• Penetapan kebijakan pemanfaatan kawasan
• Penilaian risiko lingkungan geologi
• Penyediaan informasi geologi lingkungan 

untuk berbagai penerapan (a.l. medical 
geology, CCS)

(6) Agenda Pengembangan Geo-Informasi 
• Penyediaan data dasar geologi
• Pemutakhiran basis data geologi nasional
• Pengembangan infrastruktur sistem 

informasi geologi
• Penyediaan data dan informasi potensi 

geologi kawasan perbatasan, pulau-pulau 
kecil dan terluar.

(7) Agenda Public Governance
• Peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia
• Pengembangan sarana dan prasarana
• Peningkatan pelayanan publik
• Pemberdayaan kerja sama dalam dan luar 

negeri.

1.4 MoDAl DASAR oRGANiSASi 
MeNGHADAPi PelAKSANAAN TUGAS 
DAN FUNGSi 2011
Modal dasar adalah kekuatan dan peluang yang 
dimiliki atau yang tersedia bagi Badan Geologi guna 
melaksanakan tugas dan fungsinya dan meraih kinerja 
yang direncanakannya di tahun 2011. Modal tersebut 
meliputi: i) kondisi geologi Indonesia, ii) otoritas 
atau mandat undang-undang tentang kegeologian, 
iii) sumber daya manusia, iv) sarana dan prasarana, 
serta v) hasil-hasil penting dan strategis yang telah 
dicapai hingga 2010. Modal dasar yang dimiliki Badan 
Geologi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di 

AGENDA 
PEMBANGUNAN
NASIONAL

AGENDA 
GEOLOGI

ISU STRATEGIS
SEKTOR LAIN

ISU STRATEGIS
SEKTOR ESDM

Mandat UU

PLATFORM
POLITIK 

PRESIDEN
SBY

Gambar 1.3 Diagram alur pikir peran bidang geologi dalam agenda pembangunan nasional.
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tahun 2011 disampaikan secara singkat berikut ini.

1.4.1 Kondisi Geologi indonesia
Indonesia memiliki 17.480 pulau, kurang lebih 6.000 
di antaranya berpenghuni, dengan wilayah daratan 
1.922.570 km2 dan wilayah lautan 3.257.483 km2, 
serta total panjang garis pantai mencapai 95.181 km. 
Secara geologi, kawasan ini terletak pada pertemuan 
tiga lempeng utama dunia aktif, yaitu Lempeng Eur-
asia, Lempeng Hindia-Australia, dan Lempeng Pasifik, 
sehingga memiliki geologi yang kompleks dan dinamis. 
Berbagai potensi, baik yang menguntungkan berupa 
sumber daya energi dan mineral ataupun merugikan 
seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan 
gerakan tanah terjadi di kawasan ini. 

Kondisi geologi yang meliputi luas wilayah daratan 
1.922.570 km2 yang tersebar pada 17.480 pulau dan 
wilayah lautan 3.257.483 km2 berikut keragaman kan-
dungannya itu  merupakan modal dasar dari aspek 
substansi yang menjadi wewenang dan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan Geologi. Sebagian dari modal 
dasar tersebut telah diteliti sejak masa penjajahan 
Belanda. Hasil-hasil penelitian tersebut telah terbukti 
dapat memberikan kontribusi baik bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat maupun perlindungan ma-
syarakat dari ancaman bencana alam berbasis geologi. 

Sebagian besar lainnya masih perlu ditingkatkan 
penelitiannya seperti pada kawasan-kawasan Indone-
sia bagian timur yang masih miskin data kegeologi-
annya. Pada lokasi-lokasi yang sama, seperti gunung 
api, dan patahan aktif, penelitian dan pemantauan 
harus dilakukan terus menerus untuk meningkatkan 
kinerja mitigasi bencana. Hasil-hasil penelitian terse-
but harus ditindaklanjuti dengan peningkatan pela-
yanan data dan informasi bidang geologi.

1.4.2 Peraturan Perundangan terkait 
Bidang Geologi
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, se-
jumlah UU dan peraturan perundang-undangan di 
bawahnya memberikan mandat kepada Badan Geo-
logi guna melaksanakan penelitian dan pelayanan 
bidang geologi. Berdasarkan mandat UU yang ada, 
modal dasar dalam hal ini adalah: (1) geologi ditun-
tut untuk menemukan sumber-sumber baru po-
tensi energi dan mineral (sektor utama ESDM) guna 
pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan peneri-
maan negara; (2) kegeologian juga diperlukan untuk 
sektor lainnya seperti pekerjaan umum, lingkungan 
hidup, dan pertanian; serta (3) fungsi Badan Geologi 
yang utama adalah fungsi teknis yang khusus, yaitu 
penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Beberapa 
fungsi ada yang bersifat regulator, seperti fungsi yang 
berkaitan dengan kebencanaan geologi pada PVMBG; 
serta sebagian fungsi pengelolaan air tanah di unit 
PSDATGL.

Kelahiran berbagai peraturan dan perundangan 
nasional sangat mempengaruhi terhadap pengem-
bangan kelembagaan yang terkait dengan fungsi 
pemerintah di bidang geologi. Beberapa amanat Un-
dang-Undang yang memberikan mandat pada bidang 
geologi meliputi:
a.  Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda 

Cagar Budaya memberikan mandat untuk 
• melakukan perlindungan dan pengamanan 

benda alam yang dianggap mempunyai nilai 
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan (Keunikan batuan dan fosil, ben-
tang alam). 

b.  Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi memberikan mandat untuk:
• melakukan survei umum untuk memperki-

rakan letak dan potensi sumber daya minyak 
dan gas bumi

• melakukan pengelolaan data dan informasi 
hasil kegiatan survei dan pemetaan geologi, 
geofisika dan geokimia

• melakukan evaluasi joint study dalam penyia-
pan wilayah kerja

c.  Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Pa-
nas Bumi memberikan mandat untuk:
• melakukan inventarisasi, penyelidikan penda-

huluan dan eksplorasi panas bumi
• menyusun rancangan wilayah kerja pengusa-

haan panas bumi
d.  Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air memberikan mandat untuk:
• menyusun Peta Batas Cekungan Air Tanah 

(CAT)
• menyusun pedoman terkait pengelolaan, pe-

nyelidikan, penelitian, eksplorasi dan evaluasi 
data

• melakukan inventarisasi dan pengelolaan air 
bawah tanah pada CAT lintas provinsi dan lin-
tas negara

• melakukan pemantauan pelaksanaan pengelo-
laan air tanah lintas provinsi dan lintas negara

• menetapkan daerah konservasi dan daerah 
pemanfaatan air tanah

e.  Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Pe-
nanggulangan Bencana memberikan mandat un-
tuk: 
• melakukan pemantauan, kajian, penetapan 

status aktivitas dan penyebaran informasi
• melakukan pembuatan Peta Kawasan Rawan 

Bencana
• melakukan mitigasi bencana

f. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang memberikan mandat: 
• menyusun rancangan Permen tentang pene-

tapan kawasan lindung geologi
• menyusun rancangan Permen tentang pene-

tapan kawasan rawan bencana geologi
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• menyusun rancangan Permen tentang ka-
wasan imbuhan air tanah

• menyusun rancangan Permen tentang kriteria 
teknis kawasan peruntukan pertambangan

g.  Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang En-
ergi memberikan mandat untuk:
• melakukan inventarisasi sumber daya energi 
• melakukan konservasi sumber daya energi

h. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan 
mandat untuk:
• melakukan inventarisasi, penyelidikan, peneli-

tian, dan eksplorasi sumber daya mineral dan 
batubara

• menyiapkan rancangan Wilayah Pertambang-
an (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Per-
tambangan (WUP), Wilayah Pencadangan 
Nasional (WPN), dan Wilayah Pertambangan 
Rakyat (WPR) untuk Tata Ruang Nasional.

i. Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepari-
wisataan memberikan mandat untuk:
• melakukan inventarisasi objek wisata alam 

dan pengembangan destinasi wisata (Pengem-
bangan Museum Geologi dan delineasi po-
tensi kawasan wisata alam geologi)

j.  Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindun-
gan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi-
kan mandat untuk:
• melakukan penetapan rencana perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup (peman-
faatan informasi geologi)

• melakukan penetapan wilayah ekoregion 
(pemanfaatan informasi geologi)

Mandat UU tersebut di atas belum melibatkan 
mandat yang berasal dari PUU terkait dengan 
tatalaksana kepemerintahan (reformasi birokrasi). 
Kesemuanya menuntut percepatan pengungkapan 
dan penyediaan data dan informasi seluruh aspek 
geologi; penyebarluasan informasi; pelibatan sarana 
dan prasarana teknis serta teknologi yang memadai 

serta aspek ke-P3D-an (P3D: personil, pembiayaan, 
perlengkapan, dan dokumentasi) yang mencukupi.

1.4.3 Sumber Daya Manusia
Badan Geologi adalah instansi utama yang menye-
lenggarakan tugas penelitian bidang geologi di Indo-
nesia. Untuk mendukung tantangan organisasi yang 
semakin berat, diperlukan peran SDM untuk menjadi 
fundamental yang utama.

Oleh karena itu Badan Geologi senantiasa akan 
melakukan pengembangan dan penguatan kapasitas, 
kuantitas serta kualitas SDM sesuai kebutuhan dan 
standar manajemen mutu internasional. Beberapa 
program prioritas terkait dengan pengembangan 
SDM antara lain:  
- meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui 

pendidikan formal dan non-formal di dalam 
serta di luar negeri terutama untuk tenaga-
tenaga teknis. 

- melakukan perekrutan pegawai baru (CPNS) 
dengan pola yang lebih baik serta formasi yang 
benar. 

- melakukan analisis dan penerapan pengembang-
an jabatan dan pola karier agar terwujud mana-
jemen pegawai yang lebih bermutu. 

- mendorong prestasi pegawai melalui reward and 
punishment serta rencana implementasi sistem 
renumerasi.

Sumber daya manusia pada Badan Geologi sta-
tus Desember 2011 berjumlah 1397 orang dengan 
rincian jumlah pada masing-masing unit sebagai beri-
kut: SBG sebanyak 59 orang, PSDG sebanyak 322 
orang, PVMBG (termasuk BPPTK) sebanyak 429 
orang, PSDATGL sebanyak 285 orang, PSG (terma-
suk Museum Geologi) sebanyak 305 orang. Kompo-
sisi pegawai Badan Geologi berdasarkan pendidikan 
(kompetensi) disajikan pada Tabel 1.1. Dari segi usia, 
mayoritas pegawai di lingkungan Badan Geologi ber-
ada diantara 41 – 50 tahun (45%), kemudian usia > 51 
tahun (30 %), dan yang paling kecil jumlahnya adalah 

No Unit
Tingkat Pendidikan

Jumlah
SD SlTP SlTA D1 D2 D3 D4 S1 Sp.1 S2 S3

1 SBG 1 2 18   3  21  12 2 59

2 PSDG 10 9 134   17  117 1 33 1 322

3 PVMBG 17 24 240 4  25  81 1 28 9 429

4 PSDATGL 6 10 160   6  57 10 35 1 285

5 PSG 4 14 110   7  86 6 63 12 302

Jumlah Total 38 59 662 4 0 58 0 362 18 171 25 1397

Tabel 1.1 Pegawai Badan Geologi menurut Jenjang Pendidikan
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No UNiT
Jangkauan Usia

Jumlah
18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 >56

1 SBG 2 2 10 4 6 15 20 0 59

2 PSDG 2 12 32 13 35 69 132 27 322

3 PVMBG 30 44 30 50 60 104 99 12 429

4 PSDATGL 0 9 21 25 43 56 98 33 285

5 PSG 1 18 34 28 28 51 87 55 302

Jumlah Total 35 85 127 120 172 295 436 127 1.397

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Negeri Badan Geologi berdasarkan Usia

No UNiT
Tahun 2010-2014

Jumlah
SD SMP SLTA D3 S1 S2 S3

1 SBG 1 9 1 4 1 16

2 PSDG 7 10 90 8 45 14 2 176

3 PVMBG 18 11 47 1 12 6 2 97

4 PSDATGL 6 8 54 6 21 16 111

5 PSG 8 8 28 3 25 20 8 100

Jumlah 40 37 228 19 107 57 12 500

Tabel 1.3 Rencana Pegawai Badan Geologi yang akan Pensiun pada 2010-2014

Gambar 1.4 Grafik komposisi pegawai Badan Geologi tahun 2011 berdasarkan jenjang pendidikan (kiri) dan usia 
(kanan).
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usia < 40 tahun (25 %) sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 1.2. Jumlah pegawai dengan status usianya 
tersebut akan berkurang karena total seba nyak 500 
orang pegawai akan pensiun pada periode 2010-2014 
dengan perincian seperti ditunjukkan pada Tabel 1.4.

1.4.4 Sarana dan Prasarana
Sejumlah sarana dan prasana menjadi modal Badan 
Geologi dalam pelaksanaan tugas fungsinya dan pen-
capaian kinerjanya di tahun 2011, antara lain: 

Sarana Laboratorium yang tersebar di unit-unit 
dan UPT, yaitu: a. Laboratorium penginderaan jauh, 
b. Laboratorium petrologi, c. Laboratorium geokimia, 
kimia mineral dan air, d. Laboratorium geokronologi, 
e. Laboratorium biostratigrafi, f. Laboratorium me-
kanika tanah dan batuan.

Sarana Survei:
- Peralatan pengeboran untuk air tanah, mineral, 

batubara dan panas bumi;
- Alat-alat berat;
- Peralatan survei geofisika (gaya berat, geomag-

net, seismik, geolistrik, magnetotelluric, induce po-
larization, peralatan logging);

- Peralatan penanggulangan bencana (seismo-
meter, data logger, tiltmeter, extensometer, in-
clinometer, dll).

Sarana dan Prasarana Umum:
- Gedung perkantoran
- Pos pengamat gunung api di 70 lokasi
- Gedung perpustakaan
- Gedung bengkel alat berat dan pengeboran

Gambar 1.5 Laboratorium.

Gambar 1.6 Peralatan pengeboran, survei, dan penanggulangan bencana.
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1.4.5 Hal-hal Penting yang dicapai hingga 2010
Sejumlah hasil kegiatan di awal periode RPJM 2010-
2014 telah dicapai. Pencapaian hasil-hasil kegiatan 
tersebut merupakan modal dasar untuk pelaksanaan 
tugas dan fungsi serta pencapaian rencana kinerja 
tahun 2011. Hal tersebut menjadi modal dasar baik 
sebagai data dan informasi, serta metodologi awal 
yang diperlukan, maupun modal kepercayaan diri or-
ganisasi dan SDMnya karena telah berhasil mencapai 
sasaran kegiatan yang direncanakan. Hasil-hasil ke-
giatan berdasarkan pengelompokan sub bidang atau 
aspek per Badan Geologi antara lain di bawah ini.

(a) Sumber Daya Geologi

Dalam sub bidang sumber daya geologi telah dicapai 
hasil-hasil penting berikut: 

(i) Sumber daya migas: 
Status potensi cadangan minyak bumi tahun 2010 

sebesar 7,76 miliar barel. Kondisi ini menurun apabila 
dibandingkan cadangan tahun 2009 sebesar 7,99 mil-
iar barel. Status cadangan terbukti (proven) sebesar 
4,23 miliar barel, sedangkan cadangan potensial sebe-

sar 3,53 miliar barel (Ditjen Migas 2010). Dengan 
rata-rata produksi minyak bumi sebesar 945 barel 
perhari tiap tahun diharapkan dapat memasok energi 
hingga 15 - 20 tahun ke depan. 

Status cadangan gas bumi tahun 2010 sebesar 
157,14 TSCF, sedangkan sumber daya 594,4 TCF dan 
tingkat produksi sebesar 3,4 TSCF. Status cadangan 
terbukti (proven) sebesar 108,4 TSCF dan cadangan 
potensial sebesar 48,74 TSCF.  Sumber daya Coal Bed 
Methane Indonesia yang tersebar pada 16 cekungan 
batubara diperkirakan sebesar 453,3 TCF (Tabel 1.4). 

(ii) Sumber daya dan cadangan energi batubara, 
gambut, bitumen padat, dan CBM: 

Berdasarkan hasil penyelidikan energi fosil oleh 
Badan Geologi hingga 2010, status potensi batubara 
tahun 2010 sumber daya sebesar 105,19 miliar ton 
dan cadangan sebesar 21,13 miliar ton. Peningkatan 
sumber daya batubara tahun 2005 – 2010 sebesar 
71,4% dibanding sumber daya tahun 2005 (Gambar 
1.8). 

Gambut merupakan salah satu sumber daya en-
ergi alternatif yang terdapat di Indonesia dan sampai 

Gambar 1.7 Gedung perkantoran, Pos PGA, Perpustakaan, dan bengkel.

Jenis energi Satuan 2006 2007 2008 2009 2010

Cadangan Minyak Bumi Milyar Barel 8,92 8,40 8,21 7,99 7,76

Cadangan Gas Bumi Trilyun Kaki
Kubik (TSCF) 187,09 164,99 170,07 159 157,14

Produksi Minyak Mentah Ribu barel/hari 1.006 954 977 949 946

Produksi Gas Bumi TSCF/hari 8.093 7.686 7.883 7.790 9.336

Tabel 1.4 Cadangan, Produksi Minyak Bumi, dan Gas Bumi Tahun 2006 - 2009

Sumber: Ditjen Migas, 2010
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Gambar 1.8 Sumber daya dan cadangan batubara Indonesia 
2005 – 2010.
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Gambar 1.9 Status sumber daya gambut 2005 – 2010 (dalam 
miliar ton).

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

6,779 

9,816 

11,229 11,415 11,417 11,428 

Sumber Daya 

Bitumen padat merupakan salah satu sumber 
ener gi alternatif lain yang diselidiki oleh Badan Ge-
ologi. Berdasarkan data yang terhimpun diketahui 
bahwa pada tahun 2005 sumber daya bitumen padat 
sebesar 6,7987 miliar ton batuan. Pada tahun beri-
kutnya angka ini berubah menjadi 9,8359 miliar ton, 
sehingga terjadi kenaikan sebesar 3,0372 miliar ton 
atau 44,67% (Gambar 1.10).

saat ini masih belum digunakan sebagai bahan energi. 
Sampai dengan tahun 2005, tercatat sumber daya 
gambut sebesar 1,8546 miliar ton. Tahun berikutnya 
angka ini berubah menjadi 2,2303 miliar ton, yang 
berarti terjadi kenaikan sebesar 3,757 miliar ton 
atau 20,25%. Di tahun 2007 terjadi lonjakan yang cu-
kup besar ketika sumber daya menjadi 8,6162 atau 
terjadi lonjakan sebesar 6,38 miliar ton atau 286%. 
Ini terjadi setelah dimulainya pembuatan database 
gambut seluruh Indonesia. Melalui database tersebut 
semua data kegiatan inventarisasi gambut yang per-
nah dilakukan ditinjau kembali. Ini terlihat dari an-
gka sumber daya gambut tahun 2008 yang berjumlah 
9,0861 miliar ton, disini terjadi pergeseran sebesar 
4.739 miliar ton atau hanya sebesar 5,5%. Tahun 2009 
sesuai hasil penyelidikan terdapat kenaikan sebesar 
108,961 juta ton, peningkatan status sumber daya 
sebesar 9,20 miliar ton. Berdasarkan hasil penyeli-
dikan pada tahun 2010 terdapat kenaikan sebesar 
464.771.290 ton, sehingga status sumber daya gam-
but sebesar 9,36 miliar ton (Gambar 1.5).

Gambar 1.10 Status sumber daya bitumen padat 2005 – 2010.

Pada tahun 2007, sumber daya berubah lagi men-
jadi 11.2482, ini berarti bertambah sebesar 1,4123 
miliar ton atau 14,35%, seterusnya pada tahun 2008, 
sumber daya bitumen padat menjadi 11,4151 miliar 
ton, berarti terjadi kenaikan sebesar 0,1669 miliar 
ton atau 1,48%. Tahun 2009, sumber daya bitumen 
padat meningkat menjadi sebesar 11,417 miliar ton, 
dan pada tahun 2010 sumber daya bitumen padat 
mengalami peningkatan sebesar 10,69 juta ton se-
hingga status sumber daya bitumen padat sebesar 
11,428 miliar ton atau 1%. 

Kandungan minyak yang terdapat pada endapan 
bitumen padat yang terdapat di Indonesia berkisar 
antara 5 – 248 liter/ton. Hal ini mengindikasikan 
bahwa potensi hidrokarbon yang bisa diambil dari 
bitumen padat di Indonesia cukup menjanjikan.

Badan Geologi baru mulai melakukan kegiatan 
penyelidikan CBM pada tahun 2006, dengan dihasilkan 
sebesar 116.779.766 cuft gas metan untuk cakupan 
daerah seluas 8,6 km2, pada lokasi di Kalimantan 
Timur. Sedangkan tahun 2007 untuk daerah seluas 2 
km2 didapat 606.520.712 cuft dengan lokasi di daerah 
Kalimantan Timur. Pada tahun 2008 setelah dilakukan 
penyelidikan di Kalimantan Selatan dan Sumatera 
Selatan didapatkan 5.164.389,763 cuft untuk wilayah 
seluas 5 km2 di Kalsel dan 9.113.064 cuft gas untuk 
daerah seluas 2 km2 di Sumatera Selatan. Tahun 2009, 
hasil penyelidikan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan 
diperoleh sumber daya CBM sebesar 730.479.997 
cuft; dan daerah Sawah Lunto, Sumatera Barat 
diperoleh sumber daya sebesar 978.212.000 cuft, dan 
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pada tahun 2010 peningkatan sebesar 646.432.764 
sandar cubic feet, sehingga status potensi gas metan 
batubara (CBM) dengan sumber daya hipotetik 
sebesar 3,5238 bilyun cubic feet.

Bila dilihat dari hasil yang dicapai, terlihat adanya 
kenaikan sumber daya di berbagai komoditi, untuk 
itu maka perlu diusulkan agar dilakukan kegiatan 
yang lebih intensif lagi terutama untuk Bitumen Padat 
dan CBM, karena data penyebaran komoditi ini masih 
sedikit sekali (Tabel 1.2).

(iii) Sumber daya panas bumi:
Berdasarkan kegiatan survei dan eksplorasi panas 

bumi pada tahun 2010 yang terdiri dari: 4 wilayah 
keprospekan baru yang menghasilkan 11 daerah 
prospek panas bumi dari hasil survei pendahuluan 
geologi dan geokimia; 9 wilayah keprospekan pada 
kegiatan survei terpadu geologi, geokimia dan geo-
fisika panas bumi; 1 lokasi/wilayah peningkatan data 
karakteristik panas bumi hasil penelitian aliran pa-
nas bumi; 5 lokasi/wilayah keprospekan di daerah 
survei magnetotelluric, 1 lokasi/wilayah peningkatan 
kualitas data keprospekan panas bumi dengan survei 
penge boran landaian suhu panas bumi; serta 2 lokasi/
wilayah peningkatan kualitas data potensi panas bumi 
dengan kegiatan monitoring sumur eksplorasi panas 
bumi. 

Dari kegiatan survei pendahuluan eksplorasi  po-
tensi sumber daya dan cadangan panas bumi tahun 
2010 di atas, maka hasil kinerja kegiatan potensi pa-
nas bumi telah menghasilkan capaian status sumber 
daya panas bumi tahun 2010 telah sebesar 29.038 
MWe dengan jumlah daerah/lokasi keprospekan pa-
nas bumi 276 lokasi. 

Berdasarkan capaian kinerja penyelidikan sumber 
daya Panas bumi di atas, maka diperoleh peningkatan 
status tahapan penyelidikan sumber daya panas bumi 
2010, yaitu pada tahapan survei terpadu/rinci permu-
kaan telah mencapai 90 lokasi (32,61%). 

No Daerah/Lokasi Tahun Luas 
(km2)

Sumber Daya Hipotetik Rata-rata methane 
Content (Cuft/Ton)Batubara (ton) Methane (Culf)

1 Loa Lepu (Kaltim) 2006 2 x 1 191.726.612 150.711.520 0,7861

2 Buana Jaya (Kaltim) 2007 2 x 1 534.261.545 606.588.270 1,1354

3 Tanah Bumbu (Kalsel) 2008 2 x 1 112.733.226 402.255.325 3,5682

4 Tamiang (Sumsel) 2008 1 x 1 31.792.000 9.114.082 0,2867

5 Tanjung Enim (Sumsel) 2009 2 x 1 7.333.777 730.479.997 99,6153

6 Ombilin (Sumbar) 2009 1 x 0,4 5.200.000 978.212.000 188,31   

7 Jangkang (Kalteng) 2010 16.500.000 56.000.000 0,032

8 Nibung (Sumsel) 2010 34.870.000 588.745.080 16.884

9 Paser (Kaltim) 2010 17.174.420 1.687.764 0,3640

Total sumber daya hipotetik 3,5238 Bilyun Cuft Feet

Tabel 1.5 Hasil Kegiatan Penyelidikan CBM Tahun 2006-2010

(iv) Sumber daya mineral:
Beberapa hasil penelitian yang meliputi logam-

logam penting seperti emas, timah, tembaga, besi, 
mangan sebagai berikut:

Indonesia memiliki potensi mineral logam strate-
gis: emas, perak tembaga, Nikel, timah, bijih besi, bauk-
sit, mangan dan pasir besi. Potensi sumber daya min-
eral logam strategis tahun 2010 yaitu: logam emas pri-
mer sumber daya sebesar 6.056 ton; cadangan 3.007 
ton; logam timah sebesar 2.060 ribu ton; Cadangan 
581,34 ribu ton;  logam tembaga sumber daya sebe-
sar 82.511.945 ton; cadangan 31.551.874 ton; bijih 
besi primer sumber daya sebesar 1.659.833.893 ton; 
cadangan 4.732.000 ton;  bijih pasir besi sumber daya  
sebesar 1.649.833.893 ton dan cadangan 4.732.000 
ton; bijih bauksit sumber daya sebesar 551.961.397 
ton; cadangan 179.503.546 ton; bijih mangan sum-
ber daya mangan sebesar 11.195.341 ton; Cadangan 
4.078.029 ton; bijih nikel sebesar 2.060.192.000 ton; 
Cadangan sebesar 581.342.000 ton.
(b) Lingkungan Geologi dan Air Tanah
Dalam aspek lingkungan geologi dan air tanah telah 
dicapai beberapa hasil antara lain: 
(i) pemetaan hidrogeologi skala 1:250.000 telah 

selesai 54% (dari 100% target di seluruh wilayah 
Indonesia); 

(ii)  penyusunan peta cekungan air tanah (CAT) 
skala 1:250.000 telah selesai seluruhnya (100%);

(iii) penilaian awal jumlah CAT dan potensi air tanah 
dalam CAT telah selesai untuk seluruh Indo-
nesia (metode umumnya: desk study). Dari hasil 
penilaian tersebut diperoleh informasi jumlah 
CAT seluruh Indonesia tidak kurang dari 465 
CAT tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jum-
lah aliran air tanah tertekan (Q2) dari seluruh 
CAT tersebut adalah 18.841,37 x 106 m3/tahun 
dan jumlah air tanah tak tertekan yang sangat di-
pengaruhi oleh curah hujan dan kondisi tutupan 
lahan (Q1) adalah 666.369,17x106 m3/tahun; 

(iv) penyelidikan potensi CAT agak rinci (skala peta 
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1:100.000), selesai 20%; 
(v) konservasi air tanah baru selesai dilakukan dibe-

berapa kota besar;
(vi) penyelidikan dan pembangunan sarana air bersih 

di daerah sulit air telah mencapai 429 lokasi. 
Sedangkan pengelolaan data dan informasi air 
tanah nasional baru selesai sekitar 20%;

(vii) penyelidikan kawasan kars dan konservasi ka-
wasan lindung geologi baru selesai sekitar 30% 
(dari 100% target di seluruh Indonesia);

(viii) penyelidikan geologi lingkungan untuk penataan 
ruang selesai sekitar 40%; 

(ix) penyelidikan geologi lingkungan kawasan pert-
ambangan telah selesai sekitar 10%; dan penyeli-
dikan lokasi TPA sampah sekitar 20%,

Pulau
Sumber Daya Cadangan

Terpasang
(MWe)Spekulatif

(MWe)
Hipotetik

(MWe)
Terduga
(MWe)

Mungkin
(MWe)

Terbukti
(MWe)

Sumatra 4.785 2.086 6.250 15 380 12
Jawa 1.935 1.836 3.848 658 1.815 1.124
Bali – Nusa 
Tenggara

410 359 983 - 15 -

Kalimantan 115 - - - - -
Sulawesi 925 67 1.299 150 78 60

Maluku 535 43 376 - - -
Papua 75 0 - - - -

Total lokasi
276

8.780 4.391 12.756 823 2.288

1.19613171 15.867
29.038

Tabel 1.6 Status Potensi Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi 2010
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Gambar 1.13 Perbandingan status tahapan penyelidikan potensi panas bumi 2008-2010.
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Gambar 1.12 Status penyelidikan potensi panas bumi 2010.
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Gambar 1.11 Status potensi sumber daya dan cadangan mineral logam tahun 2008 – 2010.
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Sumber Daya Pasir Kuarsa

Gambar 1.12 Status potensi sumber daya dan cadangan mineral non logam tahun  2008 – 2010.
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(x) pemetaan geologi teknik bersistem Jawa-Bali 
selesai sekitar 52% dan luar Jawa baru selesai 
sekitar 15%. 

(c) Mitigasi Bencana Geologi

Dalam sub bidang mitigasi bencana geologi yang 
meliputi pula teknologi kegunungapian, telah dicapai 
beberapa hasil, sebagai berikut:
(i)  dari 77 gunung api aktif tipe A di seluruh Indone-

sia yang dipantau secara instrumentasi dan visual, 
berjumlah 68 gunung api. Pemantauan gunung api 
tersebut dilakukan dari 70 pos pengamatan gu-
nung api (PGA) 

(ii) telah dilakukan pemanfaatan teknologi VSAT pada 
33 gunung api untuk komunikasi penyampaian 
data dan informasi pemantuan aktivitas gunung 
api secara real time ke kantor pusat;

(ii) pelaksanaan regional center untuk monitoring 
gunung api dilaksanakan pada 10 wilayah gunung 
api; 

(iii) telah dilakukan penyusunan peta-peta dalam 
rangka mitigasi bencana geologi, yaitu: Peta 
Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Api, 
Peta KRB Gempa Bumi dan Tsunami, Peta Zona 
Kerentanan Gerakan Tanah, Peta Zona Risiko 
Bencana Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan 
Gerakan Tanah;

(iv) telah dilakukan peringatan dini sebelum terjadinya 
bencana untuk kasus bencana letusan gunung api 
dan prakiraan potensi kejadian gerakan tanah 

(tanah longsor) dan banjir bandang di beberapa 
provinsi di Indonesia;

(v) telah dilakukan pengembangan dan aplikasi 
teknologi pemantauan gunung api.

(d) Geo-Sains dan Geo-Informasi

Hingga 2010 kondisi umum pencapaian meliputi: 
(i) peta geologi bersistem dan peta geofisika 

skala 1:100.000 untuk Jawa dan Madura, dan 
skala 1:250.000 untuk Indonesia telah selesai 
seluruhnya;

(ii)  peta geokimia skala 1:250.000 untuk kepentingan 
eksplorasi telah selesai wilayah Sumatra, Sulawesi 
dan Nusa Tenggara dan sebagai kecil Kalimantan;

(iii) peta hidrogeologi skala 1:250.000 selesai sekitar 
54% wilayah Indonesia;

(iv) peta seismotektonik, peta geologi kuarter, dan 
peta geomorfologi masing-masing sebanyak 24 
lembar, 22 lembar, dan 6 lembar;

(v) peta batas cekungan air tanah selesai 100%;
(vi) peta geologi teknik 79 lembar, dan peta geologi 

lingkungan 30 lembar;
(vii) peta zona kerentanan gerakan tanah, peta ge-

ologi gunung api, peta KRB gunung api, peta KRB 
gempa bumi, dan peta KRB tsunami masing-ma-
sing 25 lembar, 65 lembar, 57 lembar, 5 lembar 
dan 4 lembar;

(viii) telah pula tersusun Atlas Sumber Daya Energi 
Indonesia Bagian Timur, terdiri dari 17 peta 
tematis skala 1:5.000.000; Atlas Cekungan Su-

Gambar 1.13 Status pemetaan hidrogeologi Indonesia skala 1:250.000.
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Gambar 1.14 Peta sebaran gunung api aktif di Indonesia.

Gambar 1.15 Sistem komunikasi data gunung api di Indonesia.

matra Selatan; Atlas Geologi dan Sumber Daya 
Mineral dan Energi Indonesia skala 1:10.000.000 
memuat 33 tema; dan Atlas Pengelompokan Pu-
lau Kecil berdasarkan Tektonogenesis untuk Per-
encanaan Tata Ruang Darat, Laut, dan Dirgantara 

Nasional, skala 1:15.000.000 (30 peta bertema);
(ix) telah pula tersusun Peta Cekungan Sedimen 

Indonesia memuat 128 cekungan sedimen dan 
peta karakterisasi beberapa cekungan di wilayah 
Jawa, Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi;
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(x) telah tersedia layanan informasi basis data dan 
sistem informasi berbasis web (webmap) untuk 
substansi sumber daya mineral yang telah diakui 
di tingkat Nasional dan regional (ASEAN);

(xi) masing-masing unit di lingkungan Badan Geologi 
telah memiliki website dan sistem informasi. 
Untuk tingkat Badan Geologi sendiri telah 
memiliki website dan telah rancangan database 
dan sistem informasi dan konsep pengembangan 
sistem informasi yang teritegrasi;

(xii) telah tersedia sarana pelayanan informasi dan 
media penyajian dokumentasi dan informasi ha-
sil-hasil penelitian dalam bentuk museum, yaitu: 
museum geologi yang telah dikembangkan di 
Bandung, museum gunung api di 3 lokasi (Ketep, 
Sleman, Yogyakarta; dan Kintamani, Bali); serta 
museum Kars di Wonogiri, Jawa Tengah. Semua 
museum tersebut telah mendapat apresiasi ma-
syarakat dengan sangat baik. Sebagai contoh Mu-
seum Geologi sepanjang tahun 2010 mendapat 
kunjungan sebanyak 400.726 pengunjung, jumlah 
ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2005 
yang hanya 152.740 pengunjung.  

(e) Tatalaksana Kepemerintahan

Tatalaksana kepemerintahan sebagaimana di tingkat 
Nasional, diarahkan untuk mencapai reformasi bi-

rokrasi. Pencapaian di bidang ini meliputi peningkatan 
kompetensi sumber daya manusia,  sarana dan prasa-
rana,  sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. 

Pencapaian lainnya adalah di bidang tata kerja 
atau prosedur kerja menuju pelayanan prima. Dalam 
hal ini Badan Geologi ikut aktif dalam merumuskan 
sejumlah Standard Operating Procedures (SOP), baik 
yang bersifat internal maupun eksternal di lingkun-
gan KESDM. Hal yang sama di bidang pengembang-
an peraturan perundang-undangan dan teknologi in-
formasi untuk pelayanan publik dan pengembangan 
organisasi yang efektif. Badan Geologi aktif didalam 
perumusan konsep dan penataan aspek-aspek pra-
syarat reformasi birokrasi.

1.5 SiSTeMATiKA PeMBAHASAN

1.5.1 Ruang lingkup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) disusun dengan acuan teknis berdasarkan 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Ta-
hun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah serta Instruksi Presiden No. 7 Tahun 
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin-
tahan (AKIP). Inpres ini memberikan tuntutan kepa-

Gambar 1.16 Skema regional center pemantauan gunung api di Sulawesi Utara dan sekitarnya.
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da semua instansi pemerintah sebagai bagian integral 
dari siklus akuntabilitas kinerja pemerintah yang utuh 
yang dikerangkakan dalam suatu sistem AKIP.

Maksud penyusunan LAKIP Badan Geologi KES-
DM Tahun 2011 adalah melaporkan tentang akun-
tabilitas kinerja yang meliputi sasaran, target dan pen-
capaian kinerja kegiatan serta akuntabilitas keuangan 
Badan Geologi selama tahun 2011. Adapun tujuan 
penyusunan LAKIP adalah untuk meningkatkan ki_
nerja Badan Geologi,  KESDM yang diharapkan dapat 
menjadi sarana untuk pengendalian dan penilaian 
kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintah yang baik (good governance) serta dapat 
umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan ke-
giatan periode berikutnya. 

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan 
Badan Geologi akan tercermin dari sejauh mana 
produk yang dihasilkan oleh Badan Geologi dapat di-
manfaatkan oleh subsektor maupun sektor lain. Hal 
ini dapat terwujud dengan adanya kinerja aparatur 
negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas beker-
ja yang transparan, proporsional, dan akuntabel. 

Penyusunan LAKIP Badan Geologi 2011 tidak 
terlepas dari penyusunan LAKIP KESDM 2011. Kin-
erja terpenting dari Badan Geologi mendukung dan 
menjadi salah satu dasar penyusunan kinerja KESDM 
tahun yang sama. Sebagai contoh, keberhasilan dalam 

pelaksanaan kegiatan terkait sumber daya geologi 
berkontribusi pada kinerja KESDM di bidang ke-
mandirian energi atau keamanan pasokan energi dan 
mineral dalam negeri. 

1.5.2 Sistematika Pembahasan
Untuk mencapai maksud penyusunan LAKIP Badan 
Geologi 2011, setelah Bab 1 Pendahuluan, pemba-
hasan selanjutnya disampaikan dalam 4 bagian, yaitu: 
Bab 2 Perencanaan Strategis, Bab 3 Rencana Kinerja 
2011; Bab 4 Akuntabilitas Kinerja, dan Bab 5 Penu-
tup. Bagian terpenting dari LAKIP ini adalah Bab 4 
Akunta bilitas Kinerja.

Sistematika pembahasan pada Bab 4 disampaikan 
dengan alur sebagai berikut: pembahasan dimulai 
dengan penyampaian lingkup dan metode pengukuran 
kinerja (Subbab 4.1 Pengukuran Capaian Kinerja 
Tahun 2011), kemudian dilanjutkan dengan Analisis 
Capaian Kinerja (Subbab 4.2), dan diakhiri dengan 
penyampaian Akuntabilitas Keuangan (Subbab 4.3). 
Subbab 4.2 Analisis Capaian Kinerja untuk masing-
masing sasaran kinerja Tahun 2011 terdiri atas tiga 
pembahasan, yaitu: realisasi capaian, evaluasi capaian 
kinerja, dan gambaran kinerja yang mendukung 
pencapaian tiap sasaran.



Perencanaan strategis (Renstra) Badan Ge-
ologi 2010-2014 disusun dengan berpedoman kepa-
da tugas dan fungsi Badan Geologi, Renstra KESDM 
pada periode yang sama, dan isu dan kondisi lingkun-
gan strategis terkait kegeologian. Selain itu, peran dan 
posisi bidang geologi dalam pembangunan, agenda 
pembangunan bidang geologi, serta pencapaian yang 
sudah diraih oleh Badan Geologi hingga tahun 2010. 

Pada prinsipnya tidak ada perubahan yang men-
dasar dari Renstra Badan Geologi 2010-2014 pada 
tahun 2011 dibanding tahun 2010, sebab Renstra 
tersebut telah disusun dengan mengakomodasi sasa-
ran dan target yang diperlukan dalam jangka waktu 
5 tahun (2010-2014). Namun demikian, beberapa 
perubahan yang telah disesuaikan dengan perkem-
bangan kebutuhan, namun masih dalam koridor pe-
rubahan yang dimungkinkan, dilakukan pada target 
dan sasaran dalam tahun 2011 ini. Sebagai contoh, 
beberapa sasaran terkait dengan isu Indonesian Eco-
nomic Development Corridor (IEDC) yang kini telah 
berkembang menjadi isu MP3EI (Master Plan Per-
cepatan Perluasan Ekonomi Indonesia).

  Sebagaimana Renstra pada umumnya, Renstra 
Badan Geologi 2010-2014 menyampaikan visi dan 
misi, tujuan strategis, sasaran strategis, program dan 
kegiatan pokok, kebijakan dan strategi. Paparan ten-
tang sasaran strategis dilengkapi pula dengan indika-
tor kinerja utama dari Badan Geologi. Sedangkan 

program, sehubungan dengan disediakannya program 
Nasional dan kegiatan yang bersifat given dari Bappe-
nas, dalam hal ini disandingkan dengan Agenda Pem-
bangunan bidang Geologi. Program Nasional yang 
bersifat given dari Bappenas untuk Badan Geologi 
adalah “Program Mitigasi, Penelitian dan Pelayanan 
bidang Geologi” sebagaimana dipaparkan lebih lanjut 
pada sub bab 2.4.
 

2.1 VISI Dan MISI

Visi Badan Geologi adalah “Geologi untuk kes-
ejahteraan dan perlindungan masyarakat”. Visi terse-
but merupakan rumusan singkat dari visi mewujud-
kan geologi untuk kesejahteraan dan perlindungan 
masyarakat pada tahun 2025.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Misi 
Badan Geologi adalah:
•	 mengungkap kekayaan sumber daya geologi 

untuk ketahanan energi, pemenuhan bahan baku 
industri, dan penyediaan air bersih

•	 melakukan mitigasi bencana geologi untuk 
perlindungan manusia dan harta benda

•	 menyediakan data dan informasi geologi untuk 
pengelolaan lingkungan dan pembangunan 
sektor terkait

•	 mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

Perencanaan Strategis

Bab 2
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teknologi terapan bidang geologi dalam rangka 
penyediaan informasi sumber daya, lingkungan, 
dan kebencanaan geologi.

2.2  Tujuan STraTeGIS

Dalam rangka mencapai visi melalui misi sebagaimana 
tersebut di atas, ditetapkan 5 tujuan strategis Badan 
Geologi untuk masa 2010-2014 yang merupakan 
gambaran kondisi yang ingin dicapai pada akhir peri-
ode 2014, yaitu: 
•	 Tercapainya pemahaman dan pelayanan sains 

geologi dan geo-informasi untuk pengungkapan 
sumber daya geologi, pengembangan lingkungan 
geologi, dan mitigasi bencana

•	 Tersedianya informasi dan pelayanan sumber 
daya geologi untuk pengungkapan kekayaan 
sumber daya mineral dan energi 

•	 Tersedianya data dan informasi, dan pelayanan 
dalam rangka mitigasi bencana gunung api, 
gerakan tanah, dan bencana geologi lainnya 

•	 Tersedianya data dan informasi dan pelayanan 
lingkungan geologi dan air tanah untuk penataan 
ruang, peningkatan kualitas lingkungan, dan 
penyediaan air bersih

•	 Tercapainya kinerja dan akuntabilitas tatalaksana 
kepemerintahan penelitian dan pelayanan bidang 
geologi.

2.3  SaSaran STraTeGIS Dan InDIKa
TOr KInerja uTaMa

Guna mencapai kelima Tujuan Strategis sebagaimana 
tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Strate
gis. Dalam periode RPJM tahap kedua, 2010-2014 ini, 
terdapat 7 Sasaran Strategis Badan Geologi, sebagai 
berikut:
1. Meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan 

pelayanan administrasi kepada semua unsur di 
lingkungan Badan Geologi 

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, 
penyelidikan dan pelayanan geologi 

3. Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi 
(geo-information) bagi masyarakat 

4. Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan 
sumber daya geologi 

5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, 
penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan 
geologi dan air tanah

6. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan 
penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi 
bencana geologi 

7. Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan 
metoda dan teknologi dalam mendukung upaya 
mitigasi bencana geologi

Di bawah ini adalah penjelasan dari masing-masing 
sasaran strategis tersebut:

1. Meningkatnya manajemen, dukungan tek
nis, dan pelayanan administrasi kepada semua 
unsur di lingkungan Badan Geologi 

Sasaran strategis pertama ini ditujukan guna 
pencapaian tujuan strategis kelima, yaitu: “ter-
capainya kinerja dan akuntabilitas tatalaksana kepe-
merintahan penelitian dan pelayanan bidang geologi”. 
Dalam kegiatan ini dilakukan pengembangan legislasi 
dan regulasi kegeologian, penataan tatakelola dan 
pengembangan budaya organisasi kepemerintahan 
bidang geologi peningkatan sarana dan prasarana, 
dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam 
rangka pencapaian sasaran ketujuh ini juga dilakukan 
peningkatan pelayanan publik menuju pelayanan pri-
ma, peningkatan kinerja, dan kerja sama, baik dalam 
negeri maupun luar negeri.

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil survei 
penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi 

Sasaran strategis kedua ini ditujukan guna pen-
capaian tujuan strategis pertama, yaitu: “tercapa-
inya pemahaman dan pelayanan sains geologi dan geo 
informasi untuk pengungkapan sumber daya geologi, 
pengembangan lingkungan geologi, dan mitigasi ben-
cana”. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan pene-
litian jalur metalogenik, magmatisme, dan dinamika 
cekungan,	 geologi	 kuarter,	 geokimia	 dan	 geofisika,	
paleontologi, sesar aktif, mikrozonasi kegempaan, 
dan sains geologi lainnya. Dalam pencapaian sasaran 
kelima juga dilakukan penyusunan peta geologi dan 
peta-peta dasar lainnya serta pengolahan data dan 
informasi menjadi geo-informasi.

3. Meningkatnya pemanfaatan informasi 
geologi (geo-information) bagi masyarakat 

Sasaran strategis ketiga ini ditujukan guna pen-
capaian tujuan strategis ketiga, yaitu: “meningkat-
kan penelitian dan pelayanan sains-geologi dan geo-
informasi untuk pengembangan ilmu kebumian dan 
aplikasi dalam penelitian sumber daya geologi, ling-
kungan geologi, dan mitigasi bencana geologi”. Dalam 
kegiatan ini dilakukan penelitian koleksi museum, 
pelayanan peragaan dan pemeliharaan koleksi, serta 
pelayanan peta dan informasi lainnya terkait sains ge-
ologi dan geo-informasi. 

4. Meningkatnya pemanfaatan wilayah ke
prospekan sumber daya geologi 

Sasaran strategis keempat tersebut di atas di-
tujukan guna pencapaian tujuan strategis per
tama dan kedua, yaitu: “tercapainya pemahaman 
dan pelayanan sains geologi dan geo informasi untuk 
pengungkapan sumber daya geologi, pengembangan 
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lingkungan geologi, dan mitigasi bencana” dan “terse-
dianya informasi dan pelayanan sumber daya geologi 
untuk pengungkapan kekayaan sumber daya mineral 
dan energi”. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan 
kegiatan survei lapangan, analisis laboratorium, dan 
pengolahan data dalam aspek sumber daya mineral 
logam dan non logam, batubara, gambut, bitumen pa-
dat, CBM (coal-bed methane), dan panas bumi serta 
evaluasi potensi minyak dan gas bumi Indonesia. Se-
lain itu, dilakukan pula pengolahan data sumber daya 
geologi sehingga diperoleh informasi potensi dan 
neraca sumber daya geologi baik dalam bentuk peta, 
sistem informasi (web map), maupun tabulasi-tabulasi 
data.

5. Meningkatnya pemanfaatan hasil peneli
tian, penyelidikan, dan pemetaan bidang ling
kungan geologi dan air tanah

Sasaran strategis kelima diarahkan guna pen-
capaian tujuan strategis keempat, yaitu: “terse-
dianya data dan informasi dan pelayanan lingkungan 
geologi dan air tanah untuk penataan ruang, pening-
katan kualitas lingkungan, dan penyediaan air bersih”. 
Untuk mencapai sasaran ini dilakukan kegiatan pene-
litian lapangan, analisis laboratorium, dan pengola-
han data berkenaan dengan hidrogeologi, air tanah, 
geo logi teknik, dan geologi lingkungan. Dalam pen-
capaian sasaran kedua ini dilakukan pula penyusun-
an peta-peta hidrogeologi, air tanah, geologi teknik 
dan geologi lingkungan serta pengeboran air tanah di 
daerah sulit air.

6. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian 
dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan 
mitigasi bencana geologi 

Sasaran strategis keenam ditujukan guna pen-
capaian tujuan strategis ketiga, yaitu: “tersedi-
anya dat dan informasi, dan pelayanan dalam rang-
ka mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, dan 
bencana geologi lainnya”.Untuk mencapai sasaran 
ini dilakukan kegiatan pemetaan geologi gunung api, 
penyusunan peta kawasan rawan bencana geologi, 
pengamatan gunung api, peringatan dini dan tanggap 
darurat bencana letusan gunung api, penelitian pasca 
bencana geologi; dan pemberian rekomendasi miti-
gasi bencana geologi. Khusus dalam pencapaian sasa-
ran ketiga ini dilakukan juga fungsi regulasi berkaitan 
dengan mitigasi bencana, khususnya bencana letusan 
gunung api.

7. Meningkatnya pemanfaatan hasil pengem
bangan metoda dan teknologi dalam mendu
kung upaya mitigasi bencana geologi

Sasaran strategis ketujuh diarahkan guna penca-
paian tujuan strategis kesatu dan ketiga, yaitu: 
“tercapainya pemahaman dan pelayanan sains geo logi 

dan geo informasi untuk pengungkapan sumber daya 
geologi, pengembangan lingkungan geologi, dan miti-
gasi bencana” dan “tersedianya data dan informasi, 
dan pelayanan dalam rangka mitigasi bencana gunung 
api, gerakan tanah, dan bencana geologi lainnya”. Un-
tuk mencapai sasaran ini dilakukan rekayasa teknolo-
gi dan pengembangan instrumen untuk pemantauan 
kebencanaan, khususnya bencana gunung api.

Sasaran tahun 2011 merupakan tindak lanjut di 
tahun kedua dari sasaran rencana aksi bidang geologi 
2010-2014. Penyusunan rencana aksi bidang geologi 
2010-2014 memuat paradigma baru pembangunan 
bidang kegeologian, sebagai implikasi dari fokus 
pembangunan sektor ESDM 2010-2014 yang telah 
memuat secara tersurat isu-isu kegeologian secara 
komprehensif, mulai dari geologi sumber daya energi 
dan mineral, lingkungan, dan kebencanaan. 

2.4  PrOGraM Dan KeGIaTan POKOK

Tema program dan kegiatan bidang geologi 2010-2014 
adalah “Terwujudnya pengungkapan potensi geologi 
Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan 
masyarakat”

KESDM mempunyai tugas antara lain melaksanakan 
penelitian dan pelayanan bidang geologi yang 
dilaksanakan	oleh	Badan	Geologi.	Identifikasi,	survei,	
penyelidikan, penelitian, serta eksplorasi potensi 
aspek geologi yaitu aspek sains geologi (geo-science), 
sumber daya geologi (geo-resources), lingkungan 
geologi (geo-environment), dan kebencanaan atau 
bahaya geologi (geo-hazards) merupakan kegiatan 
hulu dan dasar dari pengelolaan sumber daya energi 
dan mineral, pengelolaan lingkungan, serta sebagian 
besar dari mitigasi bencana alam. 

Pengungkapan potensi geologi untuk kesejahteraan 
dan perlindungan masyarakat mengandung arti 
bahwa potensi sumber daya alam Indonesia yang 
berada di bawah permukaan tanah perlu diungkapkan 
dalam bentuk data dan informasi sehingga dapat 
bermanfaat bagi peningkatan investasi, penataan 
ruang berbasis geologi, dan mitigasi bencana geologi. 
Terwujudnya pengungkapan potensi geologi antara 
lain terwujudnya peningkatan status potensi sumber 
daya geologi menjadi cadangan, penataan ruang 
berbasis geologi, pemenuhan kebutuhan air bersih, 
mitigasi bencana geologi, pelayanan informasi geologi.

Program dan Kegiatan Badan Geologi mengacu 
kepada Program Pembangunan Nasional dalam 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) disusun guna 
pencapaian sasaran strategis, tujuan strategis, misi 
dan visi. Sesuai dengan hasil restrukturisasi program 
dan kegiatan RPJMN 2010-2014, maka Badan Geologi 
memiliki satu program dan tujuh kegiatan, yaitu 
Program Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan. 
Dan tujuh kegiatan itu adalah:



BaB 2   |   Perencanaan Strategis24

1. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan 
tugas teknis lainnya Badan Geologi

2. Kegiatan survei dan pelayanan geologi
3. Kegiatan dokumentasi koleksi dan pelayanan 

Museum Geologi
4. Kegiatan penyelidikan dan pelayanan sumber 

daya geologi

5. Kegiatan penelitian dan pelayanan geologi 
lingkungan dan air tanah

6. Kegiatan mitigasi dan pelayanan kebencanaan 
geologi

7. Kegiatan riset dan pengembangan teknologi 
kebencanaan geologi

No
Agenda Pembangunan 

Bidang Geologi 
2010-2014

Program dari 
Bappenas 2010-

2014 

Kegiatan dari Bappenas 
Tahun 2011

1. Peningkatan Tatalaksana 
Kepemerintahan

PENELITIAN, 
MITIGASI, DAN 
PELAYANAN 
GEOLOGI

•	 Kegiatan Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan 
Sekretariat Badan Geologi

•	 Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi
•	 Kegiatan Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum 

Geologi
•	 Kegiatan Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya 

Geologi
•	 Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan 

dan Air Tanah
•	 Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi
•	 Kegiatan Riset dan Pengembangan Teknologi 

Kebencanaan Geologi

2. Pengembangan Sumber 
Daya Energi

•	 Kegiatan Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya 
Geologi

•	 Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi

3. Pengembangan Sumber 
Daya Mineral

•	 Kegiatan Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya 
Geologi

•	 Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi

4. Pengembangan Sumber 
Daya Air Tanah

•	 Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan 
dan Air Tanah

5. Peningkatan Mitigasi 
Bencana Geologi

•	 Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi
•	 Kegiatan Riset dan Pengembangan Teknologi 

Kebencanaan Geologi

6.
Pengembangan 
Lingkungan Geologi dan 
Penataan Ruang

•	 Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan 
dan Air Tanah

•	 Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi

7. Pengembangan Geo-
Informasi

•	 Kegiatan Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan 
Sekretariat Badan Geologi 

•	 Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi
•	 Kegiatan Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum 

Geologi
•	 Kegiatan Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya 

Geologi
•	 Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan 

dan Air Tanah
•	 Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi
•	 Kegiatan Riset dan Pengembangan Teknologi 

Kebencanaan Geologi

Tabel 2.1 Agenda Pembangunan Bidang Geologi dan Program Nasional Terkait



LAKIP Badan Geologi 2011 25

2.5 KeBIjaKan Dan STraTeGI

Kebijakan umum atau kebijakan strategis telah 
merumuskan kebijakan umum atau kebijakan 
strategis dalam menghadapi pembangunan Nasional 
kedepan, terutama periode 2010-2014. Kebijakan 
strategis tersebut disusun untuk mengoptimalkan 
peran geologi bagi sektor ESDM dan sektor strategis 
Nasional lainnya yang terkait. Kebijakan strategis 
kegeologian tersebut adalah:
1. Pengungkapan potensi sumber daya geologi;
2. Peningkatan manajemen sumber daya geologi 

yang menekankan pada alokasi dan konservasi 
sumber daya;

3. Pengungkapan potensi geologi lingkungan untuk 
penataan ruang dan pengelolaan lingkungan;

4. Pemenuhan kebutuhan air bersih dari peman-
faatan air tanah;

5. Peningkatan kemampuan mitigasi bencana ge-
ologi;

6. Peningkatan ketersediaan data dasar geologi;
7. Pengembangan konsep geologi untuk pengung-

kapan potensi geologi;
8. Peningkatan pelayanan publik melalui pengelo-

laan, penyediaan serta penyebarluasan data dan 
informasi geologi;

9. Pemberdayaan kerja sama internasional dalam 
rangka peningkatan hubungan diplomatik dan 
pencarian sumber-sumber potensi geologi.

Tindak lanjut dari masing-masing sembilan kebi-
jakan tersebut dilaksanakan melalui 7 agenda pem-
bangunan kegeologian. Ketujuh agenda tersebut 
adalah:
1. Pengembangan Sumber Daya Energi
2. Pengembangan Sumber Daya Mineral
3. Pengembangan Sumber Daya Air Tanah
4. Mitigasi Bencana Geologi
5. Lingkungan Geologi dan Penataan Ruang
6. Pengembangan Geo-Informasi
7. Tatalaksana Kepemerintahan

Masing-masing agenda tersebut memuat kebijakan 
yang lebih rinci atau pengembangan dari kebijakan 
strategis tersebut guna pencapaian sasaran dan ren-
cana aksi sasaran untuk berkontribusi pada pemeca-
han isu strategis Nasional dan isu sektor ESDM ter-
kait kegeologian. Arah kebijakan 2011 melaksanakan 
seluruh kebijakan pembangunan kegeologian yang 
diturunkan dari kebijakan strategis tersebut, sebagai 
berikut:
•	 Peningkatan pengungkapan potensi sumber daya 

energi fosil dan panas bumi
•	 Peningkatan eksplorasi bidang energi fosil dan 

panas bumi oleh industri

•	 Peningkatan manajemen sumber daya energi 
yang menekankan pada alokasi dan konservasi 
sumber daya energi 

•	 Pengembangan rancang bangun/perekayasaan 
bidang sumber daya energi 

•	 Pengembangan penelitian terkait perubahan 
iklim

•	 Peningkatan pengungkapan potensi sumber 
daya mineral 

•	 Peningkatan eksplorasi bidang mineral oleh 
industri

•	 Peningkatan manajemen sumber daya mineral 
yang menekankan pada alokasi dan konservasi 
sumber daya mineral

•	 Pengembangan rancang bangun/perekayasaan 
bidang sumber daya mineral

•	 Pengembangan penelitian terkait perubahan 
iklim

•	 Pengembangan penelitian untuk medical geology
•	 Peningkatan ketersediaan data air tanah
•	 Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih 

bersumber dari air tanah
•	 Peningkatan pengendalian pengambilan air tanah
•	 Optimalisasi penataan ruang berbasis geologi 
•	 Peningkatan ketersediaan data geologi untuk 

pembangunan infrastruktur vital dan strategis
•	 Pengurangan degradasi lingkungan akibat pe-

manfaatan sumber daya geologi
•	 Pengkajian geologi untuk mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim global
•	 Peningkatan pengelolaan lahan gambut untuk 

bangunan/infrastruktur
•	 Peningkatan mitigasi bencana geologi
•	 Pengembangan dan penguasaan iptek kebenca-

naan geologi
•	 Pelayanan mitigasi bencana geologi
•	 Peningkatan capacity building untuk pemerintah 

daerah dan masyarakat di bidang kebencanaan 
geologi

•	 Peningkatan ketersediaan data dasar geologi 
•	 Peningkatan pemanfaatan geosains untuk mem-

pelajari fenomena alam
•	 Peningkatan sistem informasi kegeologian
•	 Peningkatan jumlah pegawai yang kompeten 
•	 Peningkatan pelayanan publik 
•	 Penataan organisasi Badan Geologi
•	 Pengembangan teknologi sarana dan prasarana 

teknik 
•	 Pengembangan peraturan perundang-undangan 

bidang geologi 
•	 Perlindungan hak cipta produk Badan Geologi
•	 Optimalisasi kerja sama nasional dan internasi-

onal





3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN 
NASIONAL BIDANG GEOLOGI 2011

Prioritas Pembangunan Nasional adalah pembangun
anpembangunan yang diprioritaskan guna menjawab 
sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa dan negara 
di masa kini dan mendatang. Sebagian sumber daya 
dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin 
implementasi dari Prioritas Pembangunan Nasional 
tersebut. Pada tahun 2011 telah ditetapkan seba nyak 
11 Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu: (1) re
formasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) 
kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) keta
hanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi 
dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan ben
cana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan 
pasca konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan 
inovasi teknologi.

Dari sebelas Prioritas Pembangunan Nasional 
tersebut, yang dapat terkait langsung dengan prio
ritas pembangunan bidang geologi adalah energi; 
reformasi birokrasi; infrastruktur; lingkungan hidup 
dan bencana, daerah tertinggal, terdepan dan terluar; 
dan reformasi birokrasi. Keterkaitan Prioritas Pem
bangunan Nasional dengan bidang geologi tersebut 
juga dapat dilihat dari isuisu pembangunan bidang 
geologi sebagaimana telah dipaparkan pada Bab 2. 

Selanjutnya, Prioritas Pembangunan Nasional ter
kait bidang geologi tersebut mendukung pada 3 fokus 

Sektor ESDM pada pembangunan jangka menengah 
20102014, yaitu: 1) mendukung Pemba ngunan Eko
nomi, 2) meningkatkan Pasokan Mine ral dan Energi, 
dan 3) mendukung pelestarian lingkung an. Selanjut
nya, keterkaitan antara Prioritas Pemba ngunan Nasi
onal yang terkait bidang geologi dengan fokus dan isu 
sektor ESDM serta sub bidang geologi yang relevan 
disajikan pada Tabel 3.1. 

Prioritas pembangunan bidang geologi ditujukan 
guna mencapai prioritas pembangunan nasional dan 
prioritas pembangunan sektor ESDM (Gambar 3.1).

3.2 SASARAN KINERJA 2011

Sasaran tahun 2011 merupakan tahun kedua dari 
sasaran rencana aksi bidang geologi 20102014. Pe
nyusunan rencana aksi bidang geologi 20102014 
memuat paradigma baru pembangunan bidang ke
geologian, sebagai implikasi dari fokus pembangunan 
sektor ESDM 20102014 yang telah memuat secara 
tersurat isuisu kegeologian secara komprehensif, 
mulai dari geologi sumber daya energi dan mineral, 
lingkungan, dan kebencanaan.

Pada tahun 2011 direncanakan sejumlah kegiatan 
guna melanjutkan pencapaian sasaran dan target 
serta indikator kinerja utama 20102014 yang telah 
dimulai pada tahun 2010. Kegiatankegiatan tersebut 
diharapkan dapat mencapai sasaran dengan indikator 

Rencana Kinerja

Bab 3
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 Tabel 3.1 Kaitan antara Isu Nasional terkait bidang geologi, fokus dan isu sektor ESDM; dan sub bidang geologi pada Badan Geologi

No
ISU NASIONAL TERKAIT 

BIDANG GEOLOGI
FOKUS DAN ISU SEKTOR ESDM TERKAIT

SUB BIDANG GEOLOGI 
PADA BADAN GEOLOGI

1.
2.

Ketahanan Energi
Industri Mineral

Mendukung Pembangunan Ekonomi
 Peran sektor ESDM dalam penerimaan negara
 Peningkatan investasi

 Sumber Daya Energi dan 
Sumber Daya Mineral 

 Geosains dan geoinformasi
Meningkatkan Pasokan Mineral dan Energi

 Ketergantungan terhadap BBM
 Pengembangan energi alternatif
 Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara 
 Peran daerah dalam pengembangan energi

3.

4.

5.

Lingkungan dan Perubahan 
Iklim

Tata ruang dan Pengembang
an Wilayah

Air & Lingkungan

•	 Mendukung Pelestarian Lingkungan
 Kerusakan lingkungan hidup
 Perubahan iklim

 Lingkungan Geologi (geologi 
lingkungan, geologi teknik, & 
air tanah 

 Sumber Daya Energi dan 
Sumber Daya Mineral

 Geosains dan geoinformasi

6. Bencana Alam
Mendukung Pelestarian Lingkungan

 Kerusakan lingkungan hidup
 Perubahan iklim

 Mitigasi Bencana Geologi 
 Geosains dan geoinformasi

7. Pengembangan Informasi 
Geologi Fokus 1, 2, dan 4 tersebut diatas  Geosains dan geoinformasi

8. Ketahanan Pangan •	 Meningkatkan Pasokan Mineral dan Energi
 Pengelolaan sumber daya mineral 

 Sumber Daya Energi dan 
Sumber Daya Mineral 

 Geosains dan geoinformasi

9. Batas wilayah NKRI •	 Mendukung Pembangunan Ekonomi
•	 Meningkatkan Pasokan Mineral dan Energi

 Sumber Daya Energi dan 
Sumber Daya Mineral

 Geosains dan geoinformasi

10
Peraturan Perundangan
undangan dan reformasi 
birokrasi

Mendukung fokus 1, 2, dan 4 tersebut di atas  Tatalaksana Kepemerintahan 
bidang geologi

pencapaiannya dan rencana anggaran biayanya. 
Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Geologi 

dan untuk mendukung prioritas pembangunan nasi
onal, maka sasaran yang ingin dicapai Badan Geologi 
pada tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Tersedianya rancangan kebijakan, standar dan 

pedoman dalam bidang penyelidikan, penelitian 
dan pelayanan survei informasi dasar geologi, 
sumber daya geologi, lingkungan geologi, vul
kanologi, dan mitigasi bencana geologi; 

2. Tersusunnya dan bertambahnya komunikasi data 
dan informasi sains geologi untuk kehandalan 
pengungkapan potensi sains geologi hasil survei 
geologi bagi kepentingan ekonomi, pengelolaan 
lingkungan dan perlindungan manusia nasional 

dan daerah dengan tersedianya basis data, 
sistem dan jaringan informasi, pengolahan dan 
analisis data dan informasi yang akurat, terkini 
dan mudah diakses;

3. Terciptanya penerapan sains geologi bagi ke
pentingan pemanfaatan, konservasi sumber daya 
geologi, dan potensi geologi lainnya, serta per
lindungan lingkungan sebagai bentuk pelayanan 
jasa eksplorasi, penelitian, pengembangan dan 
laboratorium serta pelayanan publik yang stan
dar dan memberikan wawasan dan kemampuan 
pengelolaan potensi sains geologi nasional dan 
daerah;

4. Meningkatnya penyelidikan dan eksplorasi bawah 
permukaan/geofisika untuk percepatan penyiap
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an WUP/WKP dan Tata Ruang sektor ESDM;
5. Meningkatnya kajian serta penetapan Kawasan 

Andalan, Kawasan Stategis Nasional, Kawasan 
Peruntukan Pertambangan dan WPN, WUP ser
ta WPR untuk Penataan Ulang Tata Ruang sek
tor ESDM sesuai UU No. 26 Tahun 2007, PP 26 
Tahun 2008 dan UU pertambangan Mineral dan 
Batubara;

6. Dihasilkannya rumusan bahan kebijakan undang
undang dan peraturan pemerintah; pengaturan 
norma, standar, kriteria, pedoman, dan prosedur; 
serta pemberian rekomendasi bidang survei dan 
sains geologi yang memberikan kepastian hu
kum, nilai tambah ekonomi, kemajuan ilmu pe
ngetahuan, pemberdayaan sumber daya manusia 
dan kapasitas kelembagaan nasional dan daerah 
dalam pengelolaan sumber daya alam dan ling
kungan terkait kegeologian; 

7. Terwujudnya data dan informasi untuk perce
patan pertambangan panas bumi konsenasi mi
neral di setiap kegiatan dan pengolahan mineral 
dan pemanfaatan;

8. Sosialisasi, peningkatan penyuluhan, dan bim
bingan teknis untuk pemahaman bidang kegeo
logian bagi aparatur daerah dalam optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya mineral berbasis tata 
ruang kawasan pertambangan;

9. Inventarisasi dan evaluasi geologi teknikgeo
dinamik untuk pembangunan infrastruktur dan 
penataan ruang;

10. Penyebarluasan informasi geologi lingkungan 
untuk rencana tata ruang;

11. Inventarisasi, evaluasi, dan penyelesaian kasus
kasus lingkungan kawasan pertambangan dan 

lahan bekas tambang yang terlantar;
12. Pendayagunaan dan pengelolaan air tanah, 

konservasi dan pengembangan sarana air bersih 
di desa tertinggal dan daerah sulit air;

13. Pembangunan informasi pengembangan KA
PET, kawasan industri, kawasan kota, dan 
pengembang an wilayah;

14. Pembangunan informasi geologi teknik dan geo
dinamika untuk pengembangan wilayah dan in
frastruktur lingkungan geologi untuk kawasan 
strategis, kawasan lindung, dan kawasan andalan;

15. Pengelolaan data, sistem informasi dan doku
mentasi terpadu tata lingkungan geologi dan ka
wasan pertambangan;

16. Menyelesaikan Peta Kawasan Rawan Bencana 
Gunung Api tipe A, tipe B, dan tipe C dengan 
skala 1:25.000, 1:50.000, atau 1:00.000 di selu
ruh wilayah Indonesia;

17. Menyelesaikan pemetaan Zona Kerentanan 
Gerakan Tanah, Zona Rawan Gempa Bumi, dan 
Tsunami skala 1:500.000 untuk tingkat provinsi, 
skala 1:100.000 untuk tiap lembar peta di Pulau 
Jawa, dan skala 1:250.000 untuk lembar peta di 
luar Pulau Jawa;

18. Melakukan peringatan dini dan tanggap darurat 
bencana gerakan tanah dan bencana letusan 
gunung api; gempa bumi dan tsunami;

19. Menyelesaikan pemetaan kawasan rawan 
bencana gempa bumi dan tsunami di daerah vital 
dan srategis di seluruh Indonesia;

20. Melengkapi sarana dan prasarana Museum 
Gunung Api Merapi di Yogyakarta;

21. Melakukan pemantauan kegiatan gunung api 
aktif tipe A dan ancaman bencana geologi lainnya 

Sasaran
Pembangunan
Nasional

Prioritas
Pembangunan
Bidang Geologi

Sasaran 
Pembangunan 
Sektor ESDM

Sasaran 
Pembangunan 
Sektor lain

Mandat
Undang-
Undang

RENSTRA
Badan 
Geologi

Gambar 3.1 Alur penentuan kegiatan prioritas pembangunan bidang geologi dalam Renstra Badan Geologi 
mempertimbangkan Renstra KESDM, Isu strategis sektor ESDM dan sektor lain, serta mandat undangundang menuju 
sasaran/prioritas pembangunan sektor ESDM dan Nasional.
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di wilayah Indonesia;
22. Terlaksananya identifikasi kebakaran batu bara;
23. Menyempurnakan sistem mitigasi kebencanaan 

geologi melalui perbaikan dan pengadaan 
peralatan monitoring;

24. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 
melalui kursus, pendidikan formal di dalam 
negeri atau luar negeri;

25. Terealisasi tahap awal pembentukan jabatan 
fungsional Pengamat Gunung Api Tingkat Akhli;

26. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 
kebencanaan geologi melalui sosialisasi/penyulu
han, rencana kontinjensi, wajib latih di daerah 
rawan bencana, pameran, dan pembuatan film;

27. Menyediakan publikasi hasil penelitian dan 
penyelidikan kegunungapian, gerakan tanah, 
gempa bumi, dan tsunami melalui penerbitan 
peta, jurnal, bulletin, leaflet, booklet dan situs 
(http://www.vsi.esdm.go.id); 

28. Terlaksananya pembaharuan sistem monitor
ing Gunung Merapi meliputi seismik, deformasi 
dan geokimia serta Terselesaikannya peta zona 
resiko Gunung Merapi yang bisa diimplementa
sikan di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten, 
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang dan 
Kabupaten Sleman;

29. Tersusunnya konsep pedoman pemetaan mikro
zonasi sebagai alternatif peta rawan gempa bumi 
yang operasional;

30. Tersusunnya konsep akreditasi laboratorium 
geokimia sesuai standar ISO 2025;

31. Terselenggaranya wajib latih penanggulangan 
bencana bagi masyarakat yang tinggal di Ka
wasan Rawan Bencana Gunung Merapi untuk 
meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyara
kat dalam menghadapi ancaman bahaya letusan 
Gunung Merapi;

32. Terwujudnya aparatur negara berkualitas dalam 
melaksanaan pembangunan; disertai penyeleng
garaan pelayanan publik yang lebih cepat, pasti, 
murah, transparan, adil, patut, dan memuaskan.

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan barom
eter pencapaian kinerja minimal dari suatu kinerja in
stansi Pemerintah yang berkaitan dengan tuga pokok 
instansi Pemerintah tersebut. Di lingkungan KESDM, 
IKU adalah indikator kinerja minimal yang harus di
capai setiap tahunnya oleh setiap unit Eselon 1 di 
KESDM sesuai dengan target pencapaiannya masing
masing unit Eselon 1 per tahun. IKU dari setiap Unit 
Eselon 1 ini pada akhirnya akan mengkerucut kepada 
IKU KESDM sesuai dengan perencanaan strategis 
KESDM.

Badan Geologi memiliki 13 IKU yang digunakan 
sebagai nomenklatur dalam akuntabilitas kinerja 

lengkap dengan satuan pengukuran dan alasan 
penetapannya sebagaimana dalam Tabel 3.2. 
Selanjutnya, IKU sebagaimana pada Tabel 3.2 
ditetapkan pada awal tahun dalam form Penetapan 
Rencana Kinerja (PK) yang menjadi kontrak kinerja 
Kepala Badan Geologi pada awal tahun (Lampiran 2). 
Indikator kinerja sebagaimana pada PK merupakan 
bahan utama penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 
(RKT) dalam LAKIP.

3.4 INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 
Selain IKU yang telah ditetapkan tersebut diatas, ada 
beberapa indikator kinerja penting internal Badan 
Geologi sebagai indikator kinerja tambahan (IKA). 
Indikator kinerja tambahan tersebut diperlukan un
tuk mengukur target antara dalam pencapaian sa
saran utama atau IKU. Selain itu, indikator penting 
tersebut juga diperlukan untuk mengukur prioritas 
sasaranBadan Geologi dalam mendukung prioritas 
pembangunan nasional dan prioritas sektor ESDM.
Beberapa indikator kinerja tambahan, satuan, dan ala
san penggunaannya disampaikan pada Tabel 3.3.

3.5 FORMAT RENCANA KINERJA TAHUN 
2011
Dalam rangka mendukung program pembangunan di 
sektor energi dan sumber daya geologi terutama sub 
sektor bidang geologi serta sebagai implementasi 
Renstra Badan Geologi tahun 20102014, maka pada 
di tahun kedua pelaksanaan ini telah disusun ren
cana kinerja tahunan yang menjabarkan target kin
erja pada tahun pelaksanaan kegiatan yang dievaluasi. 
Target ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang 
dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada 
tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, 
dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran 
keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir 
periode pelaksanaan. Dengan demikian, rencana ki
nerja tahunan tahun 2011 Badan Geologi merupa
kan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk 
tahun 2011.

Rencana kinerja tahunan (RKT) dari sebuah 
LAKIP ditampilkan dalam sebuah tabel yang sudah 
standar sebagaimana menurut peraturan yang ber
laku dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara tentang penyusunan LAKIP. Berdasarkan 
sasaran strategis pada Bab 2 berikut program dan 
rencana kegiatannya; indikator kegiatan sebagaimana 
tersebut diatas; dan dilengkapi dengan target capa
ian sebagaimana telah direncanakan hasil kompilasi 
dari seluruh unit di lingkungan Badan Geologi, maka 
disusun formulir RKT LAKIP Badan Geologi Tahun 
2011 seperti pada Lampiran Utama Formulir doku
men LAKIP ini. Tabel 3.4 menyampaikan kandungan 
tabel formulir RKT tersebut, yaitu kandungan sasa-
ran strategis berikut indikator pencapaian sasaran 
dan target pencapaian sasaran tersebut.
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NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN ALASAN

1 Jumlah peta geologi yang dihasilkan dan 
digunakan

Peta
Mengukur kinerja dalam menghasilkan berbagai 
peta geologi

2 Jumlah lokasi penelitian/pemetaan 
cekungan sedimen

Lokasi
Mengukur kinerja dalam menghasilkan informasi 
sains geologi dan peta cekungan sedimen

3 Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan 
air tanah sebagai sumber air bersih

Titik
Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam 
pendayagunaan sumber daya air tanah untuk 
pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah sulit air

4 Rekomendasi Teknis Penataan Ruang 
berbasis Geologi

Laporan
Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam 
penyediaan data dan informasi geologi untuk 
penataan ruang

5 Jumlah usulan rekomendasi WKP, WUP, 
dan WPN Rekomendasi

Mengukur kinerja hasil kegiatan kajian evaluasi 
keprospekan untuk usulan penyiapan wilayah 
kerja pertambangan (WKP) dan wilayah usaha 
pertambangan (WUP)

6

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan 
status sumber daya geologi (panas bumi, 
batubara, CBM, gambut, bitumen padat, 
dan mineral)

Wilayah
Mengukur kinerja hasil kegiatan penyelidikan dan 
penelitian sumber daya mineral, energi fosil, panas 
bumi, dan konservasi sumber daya geologi

7 Jumlah rekomendasi teknis mitigasi 
bencana geologi Rekomendasi

Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam 
penyediaan data, informasi, dan rekomendaasi untuk 
mitigasi bencana letusan gunung api dan bencana 
geologi lainnya

8
Jumlah gunung api yang dipantau untuk 
kegiatan gunung api aktif tipe A dari Pos 
Pengamatan Gunung Api

Gunung Api
Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam 
pemantauan gunung api untuk mitigasi bencana 
letusan gunung api

9 Jumlah kawasan kars terpetakan pada skala 
1:50.000 Kawasan

Mengukur kinerja hasil kegiatan penyelidikan dan 
penelitian kawasan kars dalam rangka pengelolaan 
sumber daya alam kars yang optimal

10
Jumlah lokasi yang telah dilakukan 
penyelidikan kondisi geologi teknik 
geodinamik dan infrastruktur

Lokasi

Mengukur kinerja hasil kegiatan penyelidikan dan 
penelitian geologi teknik dan geologi dinamik untuk 
pembangunan infrastruktur dan informasi risiko 
bencana longsor guna mitigasi bencana geologi 
longsor

11

Jumlah lokasi yang telah dilakukan 
pemetaan geologi lingkungan kawasan 
pertambangan untuk tata ruang pada skala 
1:100.000

Lokasi
Mengukur kinerja hasil kegiatan penyelidikan dan 
penelitian geologi lingkungan dalam rangka optimal
isasi penataan ruang kawasan pertambangan

12
Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan 
geologi lingkungan untuk tata ruang pada 
skala 1:100.000

Lokasi

Mengukur kinerja hasil kegiatan penyelidikan dan 
penelitian geologi lingkungan dalam rangka opti
malisasi penataan ruang/penataan ruang berbasis 
geologi

13 Jumlah layanan informasi publik melalui 
Museum Kegeologian Pengunjung

Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah berkenaan 
dengan pengelolaan data dan informasi publik 
bidang geologi

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Badan Geologi 
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Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tambahan Badan Geologi Tahun 2011

NO INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN SATUAN ALASAN

1

Jumlah lokasi pemetaan kawasan rawan bencana 
gunung api, peta geologi gunung api, peta zona 
kerentananan gerakan tanah, peta mikrozonasi, 
peta KRB gempa bumi, peta KRB tsunami dan 
peta risiko gempa bumi/tsunami, gerakan tanah 
dan gunung api.

Laporan

Peta

Mengukur kinerja kegiatankegiatan antara yang 
penting untuk mencapai kinerja jumlah informasi 
mitigasi bencana geologi gunung api dan bencana 
geologi lainnya

2 Tersedianya informasi peringatan dini bencana 
gunung api dan bencana geologi lainnya

Laporan dan 
informasi 
peringatan dini

Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam 
peringatan dini bencana gunung api dan bencana 
geologi lainnya untuk mitigasi bencana

3 Jumlah informasi penelitian dan mitigasi bencana 
gunung api, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah

Laporan
Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam 
peringatan dini bencana gunung api dan bencana 
geologi lainnya untuk mitigasi bencana

4
Jumlah sosialisasi, publikasi, pameran, pelatihan 
kebencanaan dan penyusunan rencana 
kontinjensi

Dokumen

Mengukur kinerja yang penting dalam pencapaian 
kinerja mitigasi bencana geologi, yaitu sosialisasi 
mitigasi bencana geologi dan penyusunan rencana 
kontinjensi

5
Tersusunnya Pedoman Mitigasi Bencana Gunung 
Api dan Pedoman Mitigasi Gerakan Tanah, 
Gempa Bumi dan Tsunami

Pedoman

Mengukur salah satu kinerja yang penting dalam 
pencapaian mitigasi bencana gunung api, bencana 
gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami, yaitu 
pedoman mitigasi masingmasing bencana tersebut

6 Jumlah pengembangan rekayasa/rancang bangun 
teknologi kebencanaan geologi

Lokasi

Unit

Mengukur kinerja yang penting dalam pencapaian 
kinerja mitigasi bencana geologi, yaitu rekayasa 
teknologi mitigasi bencana geologi

7 Survei geokimia gunung api Lokasi
Mengukur kinerja dalam pencapaian kinerja survei 
geokimia gunung api dengan menganalisa batuan, air, 
dan gas gunung api

8 Mitigasi di Kawasan Rawan Bencana Gunung 
Merapi Kegiatan

Mengukur salah satu kinerja yang penting dalam 
pencapaian mitigasi di kawasan rawan bencana 
Gunung Merapi

9 Survei Mikrozonasi Lokasi
Mengukur salah satu kinerja yang penting 
dalam pengurangan risiko bencana gempa dan 
pengembangan sains kebumian

10 Survei dan monitoring gerakan tanah Lokasi Mengukur salah satu kinerja yang penting dalam 
pengurangan risiko bencana gerakan tanah

11 Pelaksanaan kegiatan wajib latih penanggulangan 
bencana letusan Gunung Merapi Kegiatan

Mengukur kinerja yang penting dalam pencapaian 
kinerja mitigasi bencana geologi yaitu kegiatan 
wajib latih penanggulangan bencana letusan Gunung 
Merapi

12 Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema 
yang dihasilkan dan digunakan Line km

Mengukur kinerja yang penting dalam pencapaian 
kinerja sains geologi berupa peta geofisika dan peta 
bertema lainnya

13 Jumlah kegiatan pengembangan museum geologi 
sebagai geoedukasi dan destinasi geowisata Kegiatan

Mengukur kinerja yang penting dalam pencapaian 
kinerja museum geologi sebagai sarana edukasi dan 
geowisata

14 Jumlah koleksi dan peraga museum Paket
Mengukur kinerja basis dari penyelenggaraan 
museum sebagai bentuk dokumentasi bukti sains 
geologi dan geoinformasi

15 Tersedianya basis data batuan dan fosil Data koleksi
Mengukur kinerja yang penting dalam pencapaian 
kinerja basis data batuan dan fosil untuk museum 
geologi

16
Jumlah kegiatan pengembangan jaringan sistem 
informasi serta pengelolaan data dan informasi 
geologi

Paket
Mengukur kinerja yang penting dalam tatalaksana 
kepemerintahan, yaitu aspek pengembangan 
informasi melalui website
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Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tambahan Badan Geologi Tahun 2011 (Lanjutan)

NO INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN SATUAN ALASAN

17 Jumlah Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria 
yang disusun

Lembar
Standar/Acuan

Mengukur kinerja yang penting dalam tatalaksana 
kepemerintahan, yaitu aspek regulasi/legislasi (SOP, 
pedoman, dan sejenisnya)

18 Jumlah usulan peraturan bidang geologi
Rancangan 
peraturan

Mengukur kinerja yang penting dalam tatalaksana 
kepemerintahan, yaitu aspek regulasi/legislasi (SOP, 
pedoman, dan sejenisnya)

19 Jumlah jejaring kerja sama bidang geologi Negara/Mitra
Mengukur kinerja yang penting dalam tatalaksana 
kepemerintahan, yaitu aspek kerja sama

20 Publikasi bidang geologi
Buletin/Jurnal/ 
Buku/Majalah

Mengukur kinerja yang penting dalam tatalaksana 
kepemerintahan, yaitu aspek pengelolaan data dan 
informasi publik bidang geologi

21 Jumlah pengunjung layanan informasi bidang 
geologi (perpustakaan)

Pengunjung
Mengukur kinerja yang penting dalam 
penyelenggaraan perpustakaan

Tabel 3.4 Bagian Utama dari Formulir RKT Badan Geologi Tahun 2011

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk 
kesejahteraan dan perlindungan masyarakat
(yang dijabarkan 7 sasaran strategis Badan 
Geologi, yaitu:
1. Meningkatnya manajemen, dukungan teknis, 

dan pelayanan administrasi kepada semua 
unsur di lingkungan Badan Geologi

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil survei 
penelitian, penyelidikan dan pelayanan 
geologi

3. Meningkatnya pemanfaatan informasi 
geologi (geoinformation) bagi masyarakat

4. Meningkatnya pemanfaatan wilayah 
keprospekan sumber daya geologi

5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, 
penyelidikan, dan pemetaan bidang 
lingkungan geologi dan air tanah

6. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian 
dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan 
mitigasi bencana geologi 

7. Meningkatnya pemanfaatan hasil 
pengembangan metoda dan teknologi 
dalam mendukung upaya mitigasi bencana 
geologi)

Jumlah peta geologi yang dihasilkan dan digunakan 905 Peta

Jumlah lokasi penelitian/pemetaan Cekungan 
Sedimen 4 lokasi

Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan air 
tanah sebagai sumber air bersih 255 Titik*

Rekomendasi Teknis Penataan Ruang berbasis 
geologi 100 Laporan

Jumlah usulan rekomendasi WKP, WUP, dan WPN 68 Rekomendasi

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status 
sumber daya geologi (panas bumi, batubara, CBM, 
gambut, bitumen padat, dan mineral)

75 Wilayah

Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana 
geologi 109 Rekomendasi

Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan 
gunung api aktif tipe A dari Pos Pengamat Gunung 
Api

68 Gunung Api dipantau 
melalui Pos PGA

37 Gunung Api dipantau 
melalui 10 regional center

Jumlah kawasan kars terpetakan pada skala 
1:50.000 2 Kawasan

Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan 
kondisi geologi teknik geodinamik dan 
infrastruktur

13 Lokasi
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan 
geologi lingkungan kawasan pertambangan 
untuk tata ruang pada skala 1:100.000

7 Lokasi

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan 
geologi lingkungan untuk tata ruang pada 
skala 1:100.000

16 Lokasi

Jumlah layanan informasi publik melalui 
museum kegeologian 

500.000 Pengunjung

Usulan NSPK yang telah diajukan 8 NSPK

Jumlah lokasi pemetaan kawasan rawan 
bencana gunung api, peta geologi gunung api, 
peta zona kerentananan gerakan tanah, peta 
mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, peta KRB 
tsunami dan peta risiko gempa bumi/tsunami, 
gerakan tanah dan gunung api.

59 Laporan/Peta

Tersedianya peta terbit KRB, peta Zona 
Resiko dan peta tematik lainnya seperti jalur 
pengungsian dan sebagainya

24 Peta Terbit

Tersedianya informasi peringatan dini bencana 
gunung api dan bencana geologi lainnya

27 Laporan dan informasi 
peringatan dini

Jumlah informasi penelitian dan mitigasi 
bencana gunung api, gempa bumi, tsunami, 
gerakan tanah

39 Laporan

Jumlah sosialisasi, publikasi, pameran, pelatihan 
kebencanaan dan penyusunan rencana 
kontinjensi

11 Dokumen

Tersusunnya pedoman mitigasi bencana 
gunung api dan pedoman mitigasi gerakan 
tanah, gempa bumi, dan tsunami 

9 Dokumen

Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema 
yang dihasilkan dan digunakan

100.000 line km

Jumlah kegiatan pengembangan museum 
geologi sebagai geoedukasi dan destinasi 
geowisata

16 Kegiatan / Terbitan

Jumlah pengunjung museum 425.000 pengunjung

Jumlah koleksi dan peraga museum 8 Paket

Tersedianya basis data batuan dan fosil 30.000 Data Koleksi

Jumlah kegiatan pengembangan jaringan 
sistem informasi serta pengelolaan data dan 
informasi geologi

3 Paket

Jumlah norma, standar, pedoman, dan kriteria 
yang disusun 20 Lembar Peta

Jumlah usulan peraturan bidang geologi 14 Peraturan

Jumlah jejaring kerja sama bidang geologi 27 Kerja sama 

Publikasi bidang geologi 10 Buletin/Jurnal/Majalah
9 Buku 

Jumlah pengunjung layanan informasi bidang 
geologi (perpustakaan) 500 Orang

Tabel 3.4 Bagian Utama dari Formulir RKT Badan Geologi Tahun 2011 (Lanjutan)
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Kegiatan Rancang Bangun 4 Lokasi

Survei geokimia gunung api 5 Lokasi

Mitigasi di Kawasan Rawan Bencana Gunung 
Merapi

17 Kegiatan

Survei Mikrozonasi 2 Lokasi

Suevei dan monitoring gerakan tanah 3 Lokasi

Kegiatan wajib latih penanggulangan bencana 
letusan Gunung Merapi

4 Kegiatan

Tabel 3.4 Bagian Utama dari Formulir RKT Badan Geologi Tahun 2011 (Lanjutan)

Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa dalam rangka men
capai 7 sasaran strategisnya, Badan Geologi pada 
tahun 2011 menyelenggarakan 7 kegiatan sesuai de
ngan 34 indikator kinerja kegiatan Tahun 2011 yang 
tertera pada tabel RKT tersebut. Masingmasing 
kelompok kegiatan itu terdiri atas satu atau lebih 
ke giatan yang tersebar di 5 unit utama (SBG, PSG, 
PSDG, PVMBG, dan PSDATGL) dan 2 UPT (BPPTK 
dan Museum Geologi) di lingkungan Badan Geolo
gi, serta menggunakan satu program yang tersedia 
dalam RKP sebagaimana telah dibahas pada Bab 2.

Berdasarkan informasiinformasi yang telah di
sampaikan diatas dan sebelumnya, selanjutnya dike
mukakan secara ringkas gambaran rencana pencapa
ian setiap sasaran berikut indikator pencapaian, pro
gram dan kegiatan untuk mencapainya, yaitu:

(1) Sasaran satu, yaitu: meningkatnya manajemen, 
dukungan teknis, dan pelayanan administrasi Badan 
Geologi, menggunakan 6 indikator kinerja. Target 
pencapaiannya tahun 2011 adalah:

• 3 paket kegiatan pengembangan jaringan 
sistem informasi dan pengelolaan data dan 
informasi geologi;

• 26 usulan peraturan bidang geologi;
• Sebanyak 20 lembar peta yang tersertifikasi 

(haKi) dan 8 pedoman;
• 14 rancangan peraturan;
• 27 kegiatan kerja sama;
• Sebanyak 10 buletin/jurnal/majalah dan 9 

buku;
• Sebanyak 500 pengunjung layanan informasi 

(perpustakaan) bidang geologi;
Kegiatan untuk mencapai sasaran pertama ini 

adalah Kegiatan Manajemen, Dukungan Teknis, dan 
Pelayanan Sekretariat Badan Geologi, Kegiatan Survei 
dan Pelayanan Geologi, Kegiatan Dokumentasi Koleksi 
dan Pelayanan Museum Geologi, Kegiatan Penyelidikan 
dan Pelayanan Sumber Daya Geologi, Kegiatan Penelitian 
dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah, 
Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi, 
dan Kegiatan Riset dan Pengembangan Teknologi 

Kebencanaan Geologi.
(2) Sasaran kedua, meningkatnya pemanfaatan 

hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan 
geo logi, menggunakan 3 indikator kinerja. Target pen
capaiannya untuk tahun 2011 adalah sebanyak 905 
lembar peta geologi yang dihasilkan dan digunakan, 
4 lokasi penelitian/pemetaan cekungan sedimen, dan 
100.000 line km peta geofisika bersistem dan ber
tema yang dihasilkan. Kegiatan untuk mencapai sa
saran kedua ini adalah Kegiatan Survei dan Pelayanan 
Geologi. 

(3) Sasaran ketiga, yaitu meningkatnya peman
faatan informasi geologi bagi masyarakat, menggu
nakan 4 indikator kinerja. Target pencapaiannya un
tuk tahun 2011 adalah 16 kegiatan pengembangan 
museum geologi sebagai geoedukasi dan destinasi 
geowisata, sebanyak 425.000 pengunjung museum 
geologi, sebanyak 8 paket koleksi dan peraga mu
seum geologi dan 30.000 basis data batuan dan fosil. 
Kegiatan untuk mencapai sasaran ketiga ini adalah 
Kegiatan Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum 
Geologi.

(4) Sasaran keempat, meningkatnya pemanfaatan 
wilayah keprospekan sumber daya geologi, menggu
nakan2 indikator kinerja. Target pencapaiannya untuk 
tahun 2011 adalah 68 usulan rekomendasi wilayah 
WKP/WUP/WPN dan 75 wilayah keprospekan, 
potensi, dan status sumber daya geologi. Kegiatan 
yang digunakan untuk mencapai sasaran keempat ini 
adalah Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Sumber Daya 
Geologi;

(5) Sasaran kelima, meningkatnya pemanfaat hasil 
penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang ling
kungan geologi dan air tanah, pencapaiannya dicirikan 
oleh 6 indikator kinerja. Target pencapaiannya untuk 
tahun 2011 adalah 100 laporan rekomendasi teknis 
penataan ruang dan pengembangan wilayah berbasis 
geologi; 13 lokasi yang telah dilakukan penyelidikan 
kondisi geologi teknik, geodinamik, dan infrastruktur; 
255 lokasi daerah sulit air yang memanfaatkan air 
tanah sebgai sumber air bersih; 7 lokasi pemetaan 
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geologi lingkungan kawasan pertambangan; 13 lokasi 
pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang; dan 
2 kawasan kars yang terpetakan. Kegiatan yang di
gunakan untuk mencapai sasaran kelima ini adalah 
Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Sumber Daya Geologi; 

(6) Sasaran keenam, meningkatnya pemanfaatan 
hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi 
dan mitigasi bencana geologi, pencapaiannya dicirikan 
oleh 7 indikator kinerja. Target pencapaiannya untuk 
tahun 2011 adalah: 
• Sebanyak 59 peta dan 59 laporan tentang KRB 

gunung api, peta geologi gunung api, peta zona 
kerentanan gerakan tanah, peta mikrozonasi, 
peta KRB gempa bumi, peta KRB tsunami, 
gerakan tanah dan gunung api;

• Sebanyak 109 rekomendasi teknis mitigasi 
bencana geologi;

• 68 gunung api yang dipantau melalui Pos 
Pengamatan Gunung Api dan 37 gunung api yang 
dipantau melalui 10 regional center;

• 27 laporan dan informasi peringatan dini;
• 39 laporan informasi penelitian dan mitigasi 

bencana gunung api, gempa bumi, tsunami dan 
gerakan tanah;

• Sebanyak 11 dokumen tentang sosialisasi, pub
likasi, pameran, seminar, pelatihan kebencanaan 
dan penyusunan rencana Kontinjensi;

• 9 pedoman mitigasi bencana gunung api dan 
pedoman mitigasi gerakan tanah, gempa bumi, 
dan tsunami;

Adapun kegiatan yang digunakan untuk mencapai 
sasaran nomor enam ini adalah Kegiatan Mitigasi dan 
Pelayanan Kebencanaan Geologi.

(7) Sasaran ketujuh, yaitu meningkatnya peman
faatan hasil pengembangan metoda dan teknologi 
dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi, 
menggunakan 1 indikator kinerja.Target pencapaian
nya untuk tahun 2011 adalah 4 lokasi rancang ba
ngun, 5 lokasi survei geokimia gunung api, 17 kegiatan 
mitigasi di kawasan rawan bencana Gunung Merapi, 2 
lokasi survei mikrozonasi, 3 lokasi survei dan moni
toring gerakan tanah, serta 4 kegiatan wajib latih 
penanggulangan bencana letusan Gunung Merapi. 
Kegiatan untuk mencapai sasaran ketujuh ini adalah 
Kegiatan Riset dan Pengembangan Teknologi Kebenca-
naan Geologi.



AnAlisis akuntabilitas kinerja program dan ke
giatan Badan Geologi Tahun 2011 merupakan anali
sis keterkaitkan antara sasaran strategis program 
dan kegiatan, indikator kinerja, pengukuran capaian 
kinerja, dan evaluasi capaian kinerja. Sasaran strate
gis program adalah “Pengungkapan potensi geologi 
Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan 
masyarakat” yang dijabarkan menjadi tujuh sasaran 
strategis kegiatan seperti yang tercantum dalam Ren
stra Badan Geologi 20102014. Evaluasi kinerja di
lakukan dengan membandingkan target dan capaian 
kinerja kemudian diberi keterangan mengenai sebab
sebab ketaktercapaian atau pun ketercapaian yang 
melebihi target. 

4.1 PEnGUKURAn CAPAiAn KinERJA 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Geologi 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 
2011 dilakukan dengan cara membandingkan Pene
tapan Kinerja dengan Pengukuran Kinerja Kegiatan 
yang memperlihatkan keterkaitkan antara sasaran, 
indikator kinerja, program, kegiatan, rencana tingkat 
capaian (target) dan realisasi serta persentase penca
paian masingmasing target kegiatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan 
dengan membandingkan target dengan realisasi yang 
dikaitkan masingmasing indikator kinerja sasaran 
sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2011. Rincian 
tingkat capaian kinerja masingmasing indikator 
tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel Pengukuran 
Kinerja Kegiatan (PKK) pada Lampiran 4.

Secara umum sasaran strategis yang telah di
targetkan dapat dicapai, bahkan terdapat beberapa 
sasaran strategis yang hasilnya maksimal. Terhadap 
sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak 
tercapai seperti yang ditargetkan, Badan Geologi 
Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral telah 
melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar ter
dapat perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan 
di masa mendatang serta penyempurnaan berbagai 
kebijakan yang diperlukan.

4.2 AnAlisis CAPAiAn KinERJA

Secara umum gambaran analisis capaian kinerja sa
saran strategis tahun 2011, dapat dijelaskan secara 
terukur dengan mengaitkan antara indikator kinerja, 
target, dan realisasi capaian kinerja, keluaran serta 
hasil.

Akuntabilitas Kinerja

Bab 4
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4.2.1 CAPAiAn sAsARAn 1

Sasaran 1: Meningkatnya manajemen, dukungan 
teknis, dan pelayanan administrasi Badan Geologi

(1) Realisasi Capaian sasaran
Realisasi capaian sasaran 1 ditunjukkan pada Tabel 
4.1.

(2) Evaluasi Pencapaian sasaran
Berdasarkan realisasi capaian kegiatan manajemen, 
dukungan teknis, dan pelayanan administrasi Badan 
Geologi semua target indikator kinerja dapat terca
pai, bahkan ada yang melebihi target.

Disamping itu adanya kegiatan lanjutan atas be
berapa aplikasi yang sudah ada meningkatkan ke
mampuan dari sistem dan pemanfaatan sistem. Sistem 
aplikasi yang dikembangkan harus saling terintegrasi 
dalam sebuah framework aplikasi e-government. Adanya 
tambahan-tambahan fitur analisis dan aplikasi untuk 
membuat landmark atau menandai kawasan tertentu 
yang memerlukan perhatian khusus, pengembangan 
konten data, pemeliharaan sistem informasi kepega
waian, pemutakhiran aplikasi untuk mengakomodasi 
kebutuhan pemutakhiran data dengan format yang 
distandarisasi, penambahan data kegeologian terbaru 
dan redesain portal yang memberikan suasana baru 

serta lebih artistik. 
Peningkatan capaian jumlah pengunjung per

pustakaan dikarenakan adanya penambahan jumlah 
koleksi perpustakaan. Penerimaan bahan pustaka 
merupakan kegiatan tukarmenukar dari per
pustakaan ataupun dari instansi pemerintah lainnya 
baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

(3) Gambaran Hasil Kegiatan
Kegiatan pengembangan jaringan sistem informasi 
serta pengelolaan data dan informasi geologi:
1. Integrasi Sistem Informasi Badan Geologi

Hasil kegiatan ini adalah terbentuknya suatu 
sistem/aplikasi penelusuran (katalog) dokumen/lapo
ran terpusat secara online yang terintegrasi dari da
tabase perpustakaan unitunit di lingkungan Badan 
Geologi. 

Pada Tahun Anggaran 2011 katalog perpustakaan 
yang diintegrasikan ke dalam aplikasi yang dibangun 
adalah aplikasi katalog perpustakaan PSDATGL. Hal 
ini dilakukan karena sistem aplikasi katalog per
pustakaan di PSDATGL dianggap telah siap. 

Selanjutnya unitunit lain secara bertahap akan 
menyusul membangun sistem aplikasi katalog per
pustakaan online, yang pembuatannya akan memper
hatikan kompatibilitas dengan sistem aplikasi yang 
dibangun oleh Sekretariat Badan Geologi sehingga 
akan mudah diintegrasikan dengan sistem yang ada. 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Jumlah kegiatan 
pengembangan jaringan 
sistem informasi serta 
pengelolaan data dan 
informasi geologi

paket 3 3 100 %

Jumlah norma, standar, 
pedoman, dan kriteria yang 
disusun

Lembar Peta yang 
tersertifikasi 20 20 100 %

Pedoman 8 8 100 %

Jumlah usulan peraturan 
bidang geologi Peraturan 14 14 100 %

Jumlah jejaring kerja sama 
bidang geologi Jumlah kerja sama 27 27 100 %

Publikasi bidang geologi
Buletin/Jurnal/majalah 10 10

100 %
Buku 9 9

Jumlah pengunjung layanan 
informasi bidang geologi 
(perpustakaan)

Orang 500 1.527 305,4

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Administrasi Badan Geologi
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2. Pengembangan eGov Badan Geologi
Pekerjaan Pengembangan Aplikasi e-Government, 

dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembang
kan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang 
berbasiskan elektronik dalam rangka meningkatkan 
kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Me
lalui pekerjaan ini akan dilakukan pemanfaatan dan 
penataan sistem manajemen dan proses kerja di 
lingkungan Sekretariat Badan Geologi dengan meng
optimalisasikan pemanfaatan Teknologi Informasi 
Berbasiskan e-Government. Pemanfaatan Teknologi In
formasi tersebut mencakup aktivitas berkaitan:
a. Pengolahan, pengelolaan data dan informasi 

sistem manajemen dan proses kerja berbasiskan 
elektronik

b. Pemanfaatan kemajuan teknologi aplikasi agar 
terciptanya pelayanan publik yang transparan, 
akuntabel, efisien, dan efektif.
Untuk melaksanakan maksud tersebut pengem

bangan e-Government diarahkan untuk mencapai be
berapa tujuan, yaitu:
a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi 

pelayanan data dan informasi yang memiliki kuali
tas dan lingkup yang dapat memuaskan kebutuhan 
internal akan data dan informasi dan juga kebu
tuhan publik masyarakat seluruh Indonesia akan 
kebutuhan data geologi, 

b.  Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia 
usaha untuk meningkatkan perkembangan per
ekonomian nasional dan memperkuat kemam
puan menghadapi perubahan dan persaingan 
perdagangan Internasional,

c.  Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi 
dengan lembagalembaga negara serta penyediaan 
fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat 
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara,

d.  Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja 
yang transparan dan efisien serta memperlancar 
transaksi dan layanan antar institusi baik internal 
maupun ekternal

• Membangun sistem aplikasi yang akan mem
bantu dalam proses operasional yang terjadi 
dalam lingkup sekretariat.

• Menyediakan sebuah sistem otomasi kantor 
berbasiskan e-Government.

• Membangun sebuah portal informasi di bi
dang kebumian yang dapat berperan sebagai 
gerbang informasi publik Badan Geologi.

• Menyediakan informasi data geologi bagi 
masyarakat secara komprehensif dan detail

Kegiatan Pengembangan e-Government TA 2011 
Badan Geologi sesuai dengan arahan Kepala Badan 
Geologi memprioritaskan pada pengembangan web
site Badan Geologi yang lebih matang. Hal ini dise
babkan website Badan Geologi merupakan pintu ger
bang penyebaran informasi kepada publik secara on-
line. Website Badan Geologi saat ini masih dirasakan 
kurang baik dari sisi penyajian maupun dari sisi kont
en. Oleh karenanya melalui metoda koordinasi serta 
wawancara dengan beberapa narasumber dirancang 
website Badan Geologi dengan mengakomodir ma
sukanmasukan dari berbagai sumber, agar website 
Badan Geologi lebih memudahkan pengguna dalam 
pencarian data informasi geologi. Selain merancang 
aplikasi website Badan Geologi, hal yang tidak kalah 
pen tingnya adalah pengelolaan konten website. Un
tuk menjaga agar website Badan Geologi selalu up to 
date maka telah dirancang usulan pembentukan Tim 
Pengelolaan Website Badan Geologi yang akan dire
alisasikan di TA 2012.

Selain kegiatan prioritas di atas juga dilakukan 
pengumpulan data, kompilasi data, editing data dan 
updating website Badan Geologi, serta dilakukan 
kajian pemeliharaan dan kebutuhan perangkat keras 
sebagai penunjang sistem.

Tim Pengembangan e-Government TA 2011 Badan 
Geologi telah berhasil merancang tampilan website 
Badan Geologi dengan mengakomodir keinginan se
luruh unit di lingkungan Badan Geologi untuk pela
yanan informasi kepada publik (Gambar 4.1)

Gambar 4.1 Tampilan web site Badan Geologi.
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3. Pengembangan WebGis Badan Geologi
Webgis Badan Geologi yang saat ini telah dapat 

diakses melalui website Badan Geologi (www.bgl.
esdm.go.id) pada menu geogis, akan terus disosialisa
sikan oleh seluruh anggota Tim Pengembangan Web
gis Badan Geologi, baik melalui rapatrapat maupun 
melalui perorangan.

Tim Pengembangan Webgis Badan Geologi T.A. 
2011 telah berhasil mengumpulkan data dan infor
masi dari seluruh unit di lingkungan Badan Geologi. 

Data dan Informasi yang telah dikumpulkan ke
mudian diinput ke dalam database webgis Badan Ge
ologi oleh pihak ketiga yang didampingi dan disuper
visi oleh Tim Pengembangan Web Gis Badan Geologi. 

Webgis Badan Geologi telah berhasil diupdate 
dengan data dan informasi terbaru hasil kegiatan 
Tim Pengembangan Webgis Badan Geologi. Data dan 
Informasi yang berhasil diupdate pada kegiatan T.A. 
2011 adalah sebagai berikut:
• Data Sumber Daya Geologi
• Data Sumber Daya Air Tanah
• Data Kebencanaan Geologi

Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan 
Kriteria (NSPK) Bidang Geologi: 

Untuk memperoleh hak cipta terhadap produk
produk geologi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari 
berbagai tahapan, yaitu: konsultasi dan koordinasi, 
pembuatan surat keterangan, penyusunan lembar 
peta, penjilidan petapeta dan pemberian judul, pem
belian formulir permohonan pendaftaran ciptaan, 
pengisian formulir pendaftaran ciptaan, pendaftaran 
hak cipta peta-peta dan proses sertifikasi.
1. Tersertifikasinya Produk Hasil Kegiatan Bidang 
Geologi

Sertifikat Hak Cipta atas 10 lembar judul peta 
yang didaftarkan pada 15 September 2009 diterima 
pada 21 Februari 2011 (Tabel 4.2). Pengajuan 10 
judul lembar peta tanggal 12 November 2009, terbit 
kemudian pada tanggal 20 April 2011 (Tabel 4.3).
2. Pengajuan sertifikasi produk hasil kegiatan geologi

Produk hasil kegiatan geologi yang diajukan untuk 
sertifikasi pada Tahun 2011 berupa peta geologi skala 
1:250.000 sebanyak 30 lembar peta. Masingmasing 

Tabel 4.2 Daftar Lembar Peta yang Tersertifikasi yang 
didaftarkan 15 September 2009

no nama Peta nomor 
Permohonan

1.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Tanahmerah (Papua), Skala 
1:250.000

C00200903341

2.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Taritatu (Papua), Skala 
1:250.000

C00200903342

3.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Mappi (Kimaam) Papua, Skala 
1:250.000

C00200903343

4.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Merauke (Papua), Skala 
1:250.000

C00200903344

5. Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Beoga (Papua), Skala 1:250.000 C00200903345

6.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Enarotali (Papua), Skala 
1:250.000

C00200903346

7.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar FakFak (Papua), Skala 
1:250.000

C00200903347

8.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Rotanburg (Papua), Skala 
1:250.000

C00200903348

9. Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Muting (Papua), Skala 1:250.000 C00200903349

10. Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Sawai (Papua), Skala 1:250.000 C00200903350

no. nama Peta nomor 
Permohonan

1.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Sarmi Bufareh (Papua), Skala 
1:250.000

C00200904160

2.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Tanjung Vals dan Komolon 
(Papua), Skala 1:250.000

C00200904161

3. Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Wagete Papua, Skala 1:250.000 C00200904162

4.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Oksibil (Papua), Skala 
1:250.000

C00200904163

5.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Pulau Karas/Pulau Adi (Papua), 
Skala 1:250.000

C00200904164

6.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Waren (Papua), Skala 
1:250.000

C00200904165

7.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Jaya Wijaya (Papua) Skala 
1:250.000

C00200904166

8.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Wamena (Papua), Skala 
1:250.000

C00200904167

9.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Gunung Doom (Papua), Skala 
1:250.000

C00200904168

10.
Peta Anomali Bouguer (Gaya Berat) 
Lembar Jayapura (Papua), Skala 
1:250.000

C00200904169

Tabel 4.3 Daftar Lembar Peta yang Tersertifikasi yang 
didaftarkan 12 November 2009
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terbit pada April 2011 sebanyak 10 lembar (Tabel 
4.4), terbit September 2011 sebanyak 14 lembar 
(Tabel 4.5), terbit bulan November 2011 sebanyak 6 
lembar (Tabel 4.6). 

Tabel 4.4 Daftar Lembar Peta yang Tersertifikasi yang Diajukan 
Bulan April 2011

Tabel 4.5 Daftar Lembar Peta yang Tersertifikasi yang Diajukan
Bulan September 2011

Tabel 4.6 Daftar Lembar Peta yang Tersertifikasi yang Diajukan 
Bulan September 2011

no. no. lembar nama 
lembar

Tahun
Penerbitan

1. 1114 & 1113 Bangka Utara, 
Sumatra 1995

2. 1212,1213,1312,1313 Belitung, 
Sumatra 1996

3. 1014 Jambi, Sumatra 1994

4. 1016 & 1017 Tanjungpinang, 
Sumatra 1995

5. 1112 Tulung Selapan, 
Sumatra 1994

6. 1112,1113, 1213 Bangka Selatan, 
Sumatra 1996

7. 1012 Lahat, Sumatra 
Selatan 2008

8. 1013
Palembang, 
Sumatra 
Selatan

1996

9. 1118 , 1119 Tarempa dan 
Jemaja, Riau 1996

10. 1318 Natuna Selatan 1996

no. no. lembar nama lembar Tahun
Penerbitan

1. 0718 Pematang Siantar, 
Sumatra  2000

2. 0715 Padang, Sumatra 1992

3. 0912 Bengkulu, Sumatra 1992

4. 0816 Pekanbaru, Sumatra  1997

5. 0817 Dumai, Sumatra   1998

6. 0618 Sidikalang, Sumatra  2000

7. 0717 Padang Sidempuan dan 
Sibolga, Sumatra 1998

8. 0815 Solok, Sumatra 1992

9. 0913 Sarolangun, Sumatra  1992

10. 0619 Medan, Sumatra  2000

11. 0716 Tebing Tinggi, Sumatra 2002

12. 0516, 0517, 
0616, 0617 Nias, Sumatra 2002

13. 0712, 1713, 
1812, 0813 

Pagai dan Sipora, 
Sumatra 1990

14. 0716 Lubuksikaping, Sumatra  1997

no. no. lembar nama lembar Tahun
Penerbitan

1. 1216, 1217 Tembelan, Sumatra 1995

2. 1111 Menggala, Sumatra 1993

3. 1219, 1220, 
1319, 1320

Teluk Butun & Ranai, 
Sumatra 1994

4. 1015 Dabo, Sumatra 1994

5. 1110 TanjungKarang, 
Sumatra 2010

6. 1317, 1417 Sambas/Siluas, 
Kalimantan 1993

Tabel 4.7 Status Program Regulasi dan Legislasi Sektor ESDM 
Bidang Geologi Tahun 2011

no Judul Progress

1
R. Keppres tentang Penetapan 
Cekungan Air Tanah

Sudah 
ditandatangani

2
R. Per. Men. ESDM tentang Mitigasi 
Bencana Gunung api, Gerakan Tanah, 
Gempa Bumi dan Tsunami

Sudah 
ditandatangani

3
Rancangan Peraturan Menteri ESDM 
tentang Tata Cara Penetapan Zona 
Konservasi Air Tanah

Akan diajukan 
ke Biro Hukum 
dan Humas 
KESDM

4
Rancangan Peraturan Menteri ESDM 
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan 
Air Tanah di Luar Cekungan Air Tanah

Akan diajukan 
ke Biro Hukum 
dan Humas 
KESDM

5
Rancangan Peraturan Menteri ESDM 
tentang Pedoman Tata Cara Penentuan 
Kawasan Kars

Sudah di Biro 
Hukum dan 
Humas KESDM

6.

Rancangan Peraturan Menteri ESDM 
tentang Pedoman Arahan Pemanfaatan 
Ruang dan Penyelidikan Geologi Teknik 
pada Kawasan Rawan Gerakan Tanah 

Sudah di Biro 
Hukum dan 
Humas KESDM

7.
Rancangan Peraturan Menteri ESDM 
tentang Kriteria Teknis Kawasan 
Peruntukan Pertambangan

Sudah di Biro 
Hukum dan 
Humas KESDM

8.
R. Per. Men. ESDM tentang Inventarisasi 
Air Tanah 

Masih ada 
perbaikan 

9.
R. Per. Men. ESDM tentang Pengendalian 
Penggunaan Air Tanah 

Masih ada 
perbaikan 

10.
R. Per. Men. ESDM tentang  Perizinan 
dan Rekomendasi Teknis Air Tanah

Sudah di Biro 
Hukum dan 
Humas KESDM

11.
R. Per. Men. ESDM tentang Pedoman 
Pemetaan Geologi Skala 1:50.000

Sudah di Biro 
Hukum dan 
Humas KESDM

12.
R. Per. Men. ESDM tentang Pedoman 
Teknis Spesifikasi Basis Data Neraca 
Sumber Daya Mineral Logam

Masih ada 
perbaikan 
didalam redaksi

13.
R. Per. Men. ESDM tentang Pedoman 
Pelaporan dan Estimasi Sumber Daya 
dan Cadangan Batubara Indonesia

Masih ada 
perbaikan 
didalam redaksi

14.
R. Per. Men. ESDM tentang Pedoman 
Teknis Kriteria dan Tata Cara Penetapan 
Bahan Galian Lain dan Mineral Ikutan

Masih ada 
perbaikan di 
dalam redaksi
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Kegiatan Pengusulan Peraturan Bidang Geologi:
Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Ling

kungan pada tahun anggaran 2011, telah melak
sanakan kegiatan penyusunan NSPK sebanyak 8, yaitu:
1. Penyusunan Kriteria Kawasan Rawan Gerakan 

Tanah Tinggi.
2. Penyusunan Pedoman Tatacara Penentuan Ben

tang Kars.
3. Penyusunan Pedoman Penyelidikan Geologi 

Teknik Daerah Rawan Gerakan Tanah.
4. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Air Tanah di 

Luar Cekungan Air Tanah.
5. Pedoman Tata Cara Penetapan Zona Konservasi 

Air Tanah.
6. Pedoman Kegiatan Inventarisasi Air Tanah.
7. Pedoman Perizinan dan Rekomendasi Teknik Air 

Tanah.
8. Pedoman Pengendalian dan Penggunaan Air 

Tanah.

Kegiatan Jejaring Kerja Sama Bidang Geologi: 
Kerja sama telah dilakukan dengan pihak negara 

asing, peneliti asing serta lembaga, instansi pemerin
tah, akademisi, dan perusahaan nasional.

Kerja Sama dalam Bidang Kegunungapian dan Mitigasi 
Bencana Geologi

Badan Geologi telah bekerja sama dengan Institu
si Luar Negeri (Pemerintah Jepang, Australia, Pemer
intah Amerika Serikat, Pemerintah Perancis, Singa
pura dan kerja sama dengan Komisi Ekonomi Eropa 
dalam MIAVITA Project serta AIFDR) yang meliputi 
kegiatan penelitian, instalasi peralatan pemantauan 
gunung api, monitoring kegiatan gunung api di Indo
nesia, workshop, pemberian beasiswa dan pelatihan. 

Kerja sama dengan Jepang
Kerja sama riset dalam bidang gunung api antara 

Indonesia (Badan Geologi, melalui Pusat Vulkanologi 
dan Miti gasi Bencana Geologi/PVMBG) dengan pi
hak Jepang (Kyoto UniversitySakurajima Volcano 
Research Center, SVRC) sudah dimulai sejak tahun 
1993. Kerja sama dilandasi pada pemikiran bahwa In
donesia dan Jepang sebagai negara yang mempunyai 
banyak gunung api akan menghadapi persoalan yang 
sama dalam upaya mitigasi letusan gunung api. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada masa kegiatan 
tahun 2011 adalah:
• Perpanjangan MoU kerja sama riset antara Badan 

Geologi Cq. PVMBG tahun 2009 – 2014.
• PVMBG terlibat dalam kerja sama project an

tara LIPI – JICA/JST “Multidisciplinary Hazard 
Reduction from Earthquakes and Volcanoes in 
Indonesia and Beyond“. Pekerjaan lapangan yang 
telah dilakukan adalah instalasi peralatan seismik 
dan deformasi di G. Guntur dan G. Semeru.

• Penginstalan 3 tiltmeter di Gunung Semeru.

• Penginstalan peralatan seismik dan GPS di seki
tar Gunung Guntur dan area yang lebih luas me
liput juga tektonik regional sekitar Gunung Gun
tur dan juga cekungan Bandung.

• Mengevaluasi hubungan antara tektonik regional 
dan aktivitas vulkanik.

• Melakukan pemantauan GPS di Gunung Sinabung 
dan Gunung Merapi. Kedua gunung api tersebut 
meletus di tahun 2010.

• Evaluasi geologi terhadap frekuensi di Pulau Bali 
untuk kejadian dan mengklarifikasikan erupsi be
sar caldera-forming.

• Melakukan analisis topografi dan dating K-Ar 
untuk mengestimasi aktivitas erupsi di masa lalu.

• Ditemukannya 4 extensive pyroclastic flow deposits 
dari Gunung Batur dan 7 deposit jatuhan pumice 
Plinian pumice fall deposits dari Gunung Batur dan 
Agung.

• Penentuan umur pembentukan kaldera. 
• Mengusulkan metoda evaluasi kemungkinan 

erupsi Gunung Kelud di masa mendatang dan 
prosedur peringatan dini dari diagram kumulatif 
dan seismisitas.

• Evaluasi potensi erupsi untuk aktivitas yang ma
sih berlangsung di Gunung Sinabung dan Merapi. 
Kedu anya meletus di tahun 2010.

• “Proposals for prediction of eruption and evalu
ation method for volcanic activities at Indone
sian volcanoes” diharapkan akan diterbitkan di 
Journal of Disaster Research pada bulan Januari 
2012.

• “Evaluation on volcanic activities at Sinabung 
volcano, after more than 400 years of quiet” di
harapkan akan diterbitkan di Journal of Disaster 
Research pada bulan Januari 2012.

• Pemantauan ground deformation: untuk jangka 
pendek dengan pengamatan tilt yang harus teliti 
dan akurat seperti borehole tiltmeter, untuk jang
ka menengah dan panjang dengan pengamatan 
GPS yang berkesinambungan dan seismik dengan 
jangkauan area yang lebih lebar.

• Mengkombinasikan kegempaan dan rate erupsi 
magma yang harus dikonfirmasi juga dengan 
peng amatan deformasi.

• Survei geologi dan dating untuk memperoleh 
skenario erupsi di masa mendatang.

Kerja sama dengan Australia 
Persetujuan kerja sama teknik antara Badan 

Geologi dengan Pemerintah Australia dilakukan 
dalam bidang perawatan peralatan pemantauan 
gunung api di NTT. Hingga akhir tahun 2009, kerja 
sama teknik ini telah melengkapi jaringan seismik di 
NTT. 

Selain kerja sama dengan BOM, Badan Geologi 
juga melakukan kerja sama dengan AIFDR (Australia-
Indonesia Facility for Disaster Reduction). Kerja sama ini 
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dilakukan dengan tujuan mengembangkan penilaian 
probabilistik bahaya gempa atau PSHA (Probabilis-
tic Seismic Hazard Analysis) menggunakan penelitian 
praktek terbaik dan analisis, yang menggabungkan 
sumber aktif dan model gempa bumi yang dikem
bangkan. 

Pada bulan Juli 2011, diadakan Earthquake Hazard 
Workshop, di Hotel ShangrilaSurabaya. Partisipan 
acara ini adalah beberapa institusi pemerintah dan 
universitas, baik di dalam maupun luar negeri, antara 
lain: Badan Geologi, BNPB, ITB, LIPI, ANU dan USGS.

Untuk tahun 2010, AIFDR telah memberikan 
Beasiswa Tingkat Master kepada Amalfi Omang di 
Australian National University, untuk selanjutnya 
(2011) rencana pemberian beasiswa kepada satu staf 
PVMBG.

Kerja Sama dengan Amerika
Kerja sama antara Badan Geologi dengan USGS 

dalam pengembangan peralatan pemantauan gunung 
api terus dilaksanakan. Pada tahun 2011 bersama 

Ijen.
• Instalasi McVCO 3 komponen di 1 lokasi Gu

nung Raung (Jawa Timur), menggunakan teleme
tri ke Pos Pengamatan Gunung Api Ijen.

• Training untuk staf PVMBG di Bandung mengenai 
VEI (Volcanic Eruption Index) 

Kerja Sama dengan Perancis
Kerja sama dengan Pemerintah Perancis bertujuan 

untuk mengembangkan metode yang tepat dalam hal 
monitoring gas gunung api temperatur tinggi akibat 
aktivitas gunung api. Kegiatan lapangan selama tahun 
20092012 untuk penelitian di Gunung BaturBali, 
Gunung IjenJawa Timur, Gunung MerapiYogyakarta, 
dan Gunung PapandayanJawa Barat. 

Kerja sama dengan Komisi Eropa (MIAVITA 
PROJECT)

Kerja sama penelitian ini melibatkan institusi dari 
11 negara. Kerja sama penelitian ini didanai oleh EC 
(European Commission) dan Kick-Off meeting dimulai 

Tabel 4.8 Matriks Kegiatan AIFDR dan PVMBG selama 2011

no Tanggal Peserta Kegiatan Tempat

1 911 Mei 2011

Gede Suantika, Sri Hidayati, 
Cecep Sulaeman, Athanasius 
Cipta, Rahayu Robiana, Imum 
Maemunah, Haunan Afif, Amalfi 
Omang, Sukahar Eka

PSHA Training Jakarta

2 28 Juni5 Juli 2011 Sri Hidayati, Rahayu Robiana Conference IUGG 
meeting Melbourne

3 18 Juli 2011 Invited Earthquake Hazard 
Project Surabaya

4 912 Agustus 2011 Athanasius Cipta PTHA Training Jakarta

5 1921 September 
2011

Athanasius Cipta, Rahayu 
Robiana, Haunan  Afif, Imam 
Catur Priambodo

PSHA Training Jakarta

6 2930 November 
2011

Athanasius Cipta, Rahayu 
Robiana PSHA Training Jakarta

USGS dilakukan instalasi peralatan pemantauan gu
nung api di Jawa Timur, serta pemberian kesempa
tan training untuk staf PVMBG. Kegiatan yang dilak
sanakan pada tahun 2011 meliputi:
• Instalasi McVCO 3 komponen di 1 lokasi Gunung 

Ijen (Jawa Timur), menggunakan telemetri ke Pos 
Pengamatan Gunung Ijen.

• Instalasi McVCO 1 komponen di 2 lokasi 
Gunung Ijen (Jawa Timur). 1 stasiun menggunakan 
telemetri ke Pos Pengamatan Gunung Api Ijen, 1 
stasiun di pasang di Pos Pengamatan Gunung Api 

pada tanggal 27 – 28 Oktober 2008, di Paris, Perancis. 
Project ini direncanakan akan dilaksanakan dalam 
jangka waktu 48 bulan. Badan Geologi berpartisipasi 
dalam MIAVITA Project ini pada WP2, WP3, WP5, 
WP7 dan WP8. WP2 dan bekerja sama dengan CNRS 
(Perancis) dan KELL (Itali). Sedangkan WP3 akan 
riset dan field work di Gunung Kelud (Jawa Timur) 
bekerja sama dengan BRGM (Perancis) dan INGV 
(Itali). Untuk WP7 dan WP8 semua anggota tim wajib 
ikut berpartisipasi. Kerja sama ini akan berakhir pada 
November 2012.
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Tabel 4.9 Kegiatan Kerja Sama MIAVITA Project 2011

WP Tanggal Peserta Kegiatan Tempat

8 38 April 2011 Akhmad Solikhin Conference (EGU Meeting) Vienna

3 1024 Agustus 2011 IGM Agung Nandaka, Nurudin, M. 
Rozin, Juliani Djalal, Sulistiyani

Field mission, seismic BB 
installation Merapi

3 1630 Agustus 2011 Agus Sampurno, Kusdaryanto, 
Miswanto, Didik Sulistyo, Asman

Field mission, DOAS 
measurement Merapi

5 923 Agustus 2011
Kurniadi Rinekso, Raditya Putra, 
Ilham Nurdin, Sapari Dwiyono, 
Febri Sadono

Field mission, socio-economic Merapi

2 721 September 2011 Dewi Sri Sayudi, Heru Pamungkas, 
M.Muzani, Nur Cholik, Purwoto Field mission, risk mapping Merapi

7/8 1115 Oktober 2011 Surono, Sri Hidayati Plenari Meeting of MIAVITA 
Project Paris

Kerja Sama dengan Singapura
Kerja sama antara Badan Geologi dan EOS (Earth 

Observatory of Singapore) yang saat ini bertempat 
di NTU (Nanyang Technical University, Singapore) 
bertujuan untuk penelitian dan pengembangan 
peralatan pemantauan gunung api, khususnya Gunung 
Gede dan Gunung Sa lak (Jawa Barat). Kegiatan yang 
dilaksanakan pada tahun 2011 meliputi:
• Instalasi peralatan seismik di Gunung Gede 

dan Gunung Salak yang dipancarkan ke Pos 
Pengamatan Gunung Gede, PVMBGBandung 
dan EOSNTU.

• Penelitian geologi di Gunung Gede, Gunung 
Salak, dan Gunung Anak Krakatau.

• Maping flux CO2 di Gunung Gede menggunakan 
alat LICOR

• Training pengenalan sistem database WOVOdat 
di EOS, Singapura pada tanggal 2127 November 
2011 (Kushendratno, ST., dan Syegi L. Kunrat, 
S.Si)

Kerja Sama dalam Bidang Survei Geologi

1. Research Agreement antara Pusat Survei Geologi 
– Badan Geologi dengan School of Earth and 
Eviromental Science – University of Wollongong 
(Australia) tentang “In Search of The First Asian 
Hominis” yang ditandatangani pada tanggal 7 De
sember 2011.

2. Memorandum of Understanding antara Badan 
Geo logi dengan Natural History Museum 
(NHM) Inggris dan Memorandum of Understand-
ing antara Badan Geologi dengan Nationaal Natu-
urhistorisch Museum Naturalis (NMN) Belanda, 
ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2010.

3. Kerja sama luar negeri antara Badan Geologi 
dengan Mineral and Geoscience Departement, 

Malaysia yang bertema “Working Group on 
Cross Border Geological correllation”. 

4. Perjanjian Kerja sama antara Pusat Survei Ge
ologi – Badan Geologi dengan Fakultas Teknik 
Universitas Hasanuddin tentang Peningkatan 
Sumber Daya Manusia, Pengembangan Pendidi
kan, Teknologi, Survei dan Penelitian Bidang Ge
ologi yang ditandatangani pada 10 Februari 2011.

5. MoU antara Badan Geologi dengan Fakultas 
Teknik Universitas Hasanuddin tentang Pen
ingkatan Sumber Daya Manusia, Pengembangan 
Pendidikan, Teknologi, Survei dan Penelitian Bi
dang Geologi yang ditandatangani pada 10 Feb
ruari 2011.

6. Kerja sama dalam negeri antara Pusat Survei Ge
ologi dengan fakultas teknik Universitas Sriwi
jaya tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia, 
Pengembangan Pendidikan, Teknologi, Survei dan 
Penelitian Bidang Geologi yang ditandatangani 
pada 14 Mei 2010.

7. Kerja sama dalam negeri antara Pusat Survei 
Geologi, Badan Geologi dengan Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Geologi Kelautan, Balitbang 
ESDM tentang pelaksanaan analisis laboratorium 
yang ditandatangani pada 3 April 2009.

8. Kerja sama dalam negeri antara Pusat Survei Ge
ologi, Badan Geologi dengan fakultas teknik Uni
versitas Gajah Mada tentang Peningkatan Sum
ber Daya Manusia, Pengembangan Pendidikan, 
Teknologi, Survei dan Penelitian Bidang Geologi 
yang ditandatangani pada 2 Oktober 2009.

9. Kerja sama dalam negeri antara Pusat Survei 
Geologi dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Ke
bumianITB, tentang uji coba peralatan geolistrik 
multi channel (super sting) dan Cessium Magne
tometer G.858 ditandatangani pada 10 Novem
ber 2009. 
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Kerja Sama dalam Bidang Sumber Daya Geologi
a.  Terlaksananya 4 kegiatan kerja sama penelitian 

dan penyelidikan bidang sumber daya panas bumi, 
yaitu:
• Capacity building for enhance the geothermal ex-

ploration technologies in Indonesia (Badan Ge
ologi – JICA)

• Joint research on volcanic and non volcanic hosted 
geothermal system in indonesia (Badan Geologi 
– BRGM)

• Kerja sama evaluasi potensi dan prospek 
panas bumi berdasarkan geosain geologi dan 
geokimia (Badan Geologi – UGM)

• Kerja sama evaluasi potensi sumber daya 
geologi berdasarkan aspek geofisika (Badan 
Geologi – Universitas Indonesia)

b.  Terlaksananya 3 kegiatan kerja sama penelitian 
dan penyelidikan bidang sumber daya mineral:
• Joint study and the development for mineral ex-

ploration (Badan Geologi – CGS)
• Joint inventory of mineral and coal potency in the 

border areas of Indonesia – Malaysia (Badan 
Geologi – JMG)

• The development of GIS for mineral potential 
mapping in the eastern Indonesia (Badan Ge
ologi – KIGAM)

c.  Terlaksananya 1 kegiatan kerja sama penelitian 
dan penyelidikan konservasi
• Kerja sama Penelitian Geologi Medis (Badan 

Geologi – BALITBANGKES)
d.  Terlaksananya kegiatan Perencanaan, dan Pengem

bangan Kerja Sama Bidang Sumber Daya Geologi 
salah satunya dengan telah ditandatangani 4 MoU, 
yaitu:
• Penandatangan MoU antara Badan Geologi – 

CGS, pada bulan Mei 2011
• Penandatangan MoU antara Badan Geologi – 

PT. Berau Coal, pada tanggal 16 Juni 2011
• Penandatangan MoU antara Badan Geolgi – PT. 

Aneka Tambang, pada tanggal 4 Juli 2011
• Penandatangan MoU antara Badan Geologi – 

LIPI, pada tanggal 3 November 2011

Kegiatan Publikasi Bidang Geologi:

A.  PUBLIKASI
1. Publikasi berupa buku.

Buku Geologi Populer Badan Geologi yang 
diterbitkan Sekretariat Badan Geologi, yaitu:
• Suka Duka Penjelajah Geologi di Indonesia
• Hidup di Atas Tiga Lempeng

Buku Album Seri Geologi Badan Geologi yang 
diterbitkan Sekretariat Badan Geologi, yaitu:
• Gunung Api Sulawesi dan Maluku
• Gunung Api Bali dan Nusa Tenggara

Publikasi Khusus Badan Geologi yang diterbitkan 
Sekretariat Badan Geologi, yaitu:

• Proceeding of 47th CCOP Annual Session 2010
• Indonesian Arc Magmatism
• Seismoteknik Jawa Barat dan Mikrozonasi Po

tensi Bencana Gempa Bumi DKI Jakarta

Terbitan Publikasi Khusus Tahun 2011 yang diterbitkan 
oleh Pusat Sumber Daya Geologi sebanyak 2 judul, 
yaitu: 
• Emas di Indonesia, geologi, potensi dan peman

faatannya.
• Batugamping di Indonesia, geologi, potensi dan 

pemanfaatannya.

2. Penerbitan Jurnal/Buletin
• Jurnal Sumber Daya Geologi yang diterbitkan 

dan dikelola oleh Pusat Survei Geologi, terbit 
sebanyak 6 volume dalam setahun.

• Buletin Geologi Tata Lingkungan. Berisi publikasi 
ilmiah hasil kegiatan penelitian dan survei Pusat 
Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan 
terdiri 3 nomor dalam setahun.

• Buletin Sumber Daya Geologi terbit sebanyak 3 
Volume dengan nomor ISSN 19075367. 

• Jurnal Geologi Indonesia, diterbitkan dan dikelola 
oleh Sekretariat Badan Geologi, terbit sebanyak 
4 nomor dalam setahun. 

• Buletin Vulkanologi 
• Jurnal Gunung Api
• Buletin Berkala Merapi
• Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, diterbit

kan dan dikelola oleh Sekretariat Badan Geologi, 
terbit sebanyak 3 nomor dalam setahun. 

Gambar 4.2 Sampul depan Jurnal Geologi Indonesia.
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Tabel 4.10 Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011

Pengunjung Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Jmlh

Karyawan 23 23 16 21 19 7 15 10 8 5 8 5 165

Mahasiswa 33 94 128 137 86 71 50 56 63 65 84 38 905

Umum 51 23 43 39 33 47 41 27 34 32 46 41 457

Jumlah 107 140 187 197 138 125 106 93 105 102 138 84 1527

Gambar 4.3 Sampul depan Jurnal Lingkungan dan Bencana 
Geologi

Gambar 4.4 Sampul depan Majalah Geologi Populer.

Gambar 4.5 Sampul depan Berita Geologi.

3. Majalah
• Majalah Geologi Populer (Geomagz), diterbitkan 

dan dikelola oleh Sekretariat Badan Geologi 
sebanyak 4 nomor dalam setahun. Majalah 
Geologi Populer berisi artikelartikel geologi 
populer dan fotofoto yang menarik.

• Berita Geologi adalah publikasi yang baru, berisi 
tentang berita seluruh kegiatan Badan Geologi 
diterbitkan dan dikelola oleh Sekretariat Badan 
Geologi, terbit sebanyak 4 nomor dalam setahun.

Kegiatan Pelayanan Informasi Bidang Geologi 
(Perpustakaan): 

Perpustakaan mengalami kenaikan pengunjung 
yang signifikan, yaitu sebesar 300% dari target yang 
diharapkan sebanyak 1.527 pengunjung dari target 
500 pengunjung (Tabel 4.10).
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4.2.2 CAPAiAn sAsARAn 2

Sasaran 2: Meningkatnya pemanfaatan hasil survei 
penelitian, penyelidikan, dan pelayanan geologi

(1) Realisasi Pencapaian sasaran
Realisasi capaian sasaran 2 ditunjukkan pada Tabel 
4.11.

(2) Evaluasi Capaian sasaran
Berdasarkan realisasi capaian sasaran kinerja ke

giatan pelaksanaan pemetaan geofisika belum dapat 
mencapai target line km yang diharapkan. Dari target 
100.000 line km, baru 49.000 line km yang mampu 
untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena terpu
tusnya suplai avtur dari pertamina Jayapura karena 
keterlambatan kedatangan kapal tanker, terbatasnya 
muatan cargo dari Sentani ke Wamena untuk mem

Tabel 4.11 Capaian Kinerja Penelitian, Penyelidikan, dan Pelayanan Geologi

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Jumlah peta geologi yang dihasilkan dan 
digunakan Lembar 905 996 110 %

Jumlah Lokasi penelitian/pemetaan  
cekungan sedimen Lokasi 4 4 100 %

Jumlah peta geofisika bersistem dan 
bertema yang dihasilkan dan digunakan Line Km 100.000 49.000 49 %

Gambar 4.6 Lokasi Penelitian Pemetaan Geologi Berbasis 
Penginderaan Jauh Tahun 2011.

bawa avtur karena muatan lebih mengutamakan 
terlebih dahulu sembako, terjadinya insiden menga
tasnamakan masyarakat Baliem di bandara Wamena 
yang melarang helikopter terbang di wilayah mereka, 
cuaca di pegunungan Wamena yang tidak mengun
tungkan sering tertutup awan, faktor ini yang paling 
besar menghambat pekerjaan, security officer mela
rang pindah base operasi dengan alasan keselamatan 
personil sehingga memperlambat pekerjaan, dan ke
terlambatan dirjen wilhan untuk mengirimkan secu-
rity officer.

(3) Gambaran Hasil Kegiatan

Kegiatan Pembuatan Peta Geologi
Dari target sebanyak 740 lembar, terealisasi 

sebanyak 747 lembar. Kegiatan ini dilakukan dengan 
lokasi penelitian di Pulau Kalimantan.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini 
berbasis interpretasi penginderaan jauh (remote 
sensing) skala 1:50.000 dengan metodologi yang 
ditunjukkan pada Gambar 4.7.

Berikut hasil kegiatan interpretasi secara keselu

ruhan di lokasi penelitian Pulau Kalimantan.
• Penelitian dan mitigasi bencana gunung api, gem

pa bumi, tsunami dan gerakan tanah menghasil
kan 41 peta

• Pembuatan 19 peta terbit KRB, peta Zona Re
siko dan peta tematik lainnya seperti jalur pen
gungsian dan sebagainya

• Pemetaan kawasan rawan bencana gunung api, 
peta geologi gunung api, peta zona kerentanan
an gerakan tanah, peta mikrozonasi, peta KRB 
gempa bumi, peta KRB tsunami dan peta risiko 
gempa bumi/tsunami, gerakan tanah dan gunung 
api menghasilkan 59 peta

• Pemetaan kawasan kars pada skala 1:50.000 
menghasilkan 2 peta

• pemetaan geologi teknik geodinamik dan infra
struktur menghasilkan 13 peta

• Pemetaan geologi lingkungan kawasan pertam
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bangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000 
menghasilkan 7 peta

• Pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang 
pada skala 1:100.000 menghasilkan 13 peta

• Pemetaan penataan ruang berbasis geologi 
menghasilkan 95 peta.

Kegiatan Penelitian/Pemetaan Cekungan Sedimen:
Berdasarkan realisasi capaian sasaran kinerja ke

giatan, semua target lokasi penelitian dapat terca
pai. Kegiatan survei ini meliputi kegiatan stratigrafi, 
sedimentologi, struktur geologi, gaya berat, magnet, 
dan analisis secara laboratorium dan geofisika. Tiga 
wilayah cekungan yang diteliti adalah 1) Cekungan 
KendariMunaButon, Sulawesi Tenggara, 2) Cekun
gan LuwukBanggai, Sulawesi Tengah, dan 3) Cekun
gan Wokam, Kepulauan Aru, Maluku.

1. Cekungan KendariMunaButon, Sulawesi Tenggara
Dilihat dari aspek sistem petroleumnya, di daerah 

penelitian sangat sulit mencari jenis batuan Tersier 
yang bertindak sebagai batuan induk, karena hampir 
semuanya tersusun oleh batugamping, batu napal, dan 
konglomerat yang tidak mungkin menjadi penghasil 
minyak.

Kemungkinan batuan induk berasal dari batuan 
Pra tersier. Hidrokarbon terbentuk berupa cairan/
larutan yang akan mengalir (migrasi) secara alami 
dan terperangkap pada suatu reservoir. Batuan tersi
er yang tersingkap di daerah penelitian sangat cocok 
sebagai batuan reservoir, seperti batupasir dan batu
gamping yang tersebar luas di daerah penelitian. Hal 
ini terlihat juga dari keterdapatan aspal yang ditemu
kan di Formasi Sampolakosa dan Formasi Tondo.

Keterdapatan aspal juga terdapat pada daerah 
penelitian ini dan sebagian besar dijumpai di bagian 
selatan Pulau Buton, yaitu di lintasan Lawele. Ppada 

Gambar 4.7 Bagan alur pemetaan geologi berbasis penginderaan jauh.
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daerah itu diintepretasikan terdapat graben yang me
manjang berarah barat dayatimur laut, yaitu Graben 
Lawele. 

2. Cekungan LuwukBanggai, Sulawesi Tengah
Dari polapola kontur anomali magnet regional, 

di bagian barat daerah penelitian secara regional 
terindikasikan adanya pola struktur sesar yang be
rarah barat laut  tenggara. Sedangkan di bagian Se
latan nilai anomali magnet relatif tidak berubah, yaitu 
berkisar 200 nT dan makin ke Utara nilai anomali
magnet relatif semakin naik dengan nilai bervariasi. 

Perubahan nilai magnetik dari selatan ke utara terse
but, dapat mengindikasikan bahwa struktur sesar se
cara regional relatif berarah barattimur dan memi
liki tatanan stratigrafi sebagai berikut:
• Kompleks Batuan Malihan (Pzm),
• Granit Banggai (TRPbg)
• Formasi Meluhu (TRJt)
• Formasi Tokala (TRJt)
• Formasi Nanaka (Jn)
• Kompleks ultramafik (Ku)
• Formasi Matano (Km)
• Formasi Salodik (Tems)
• Formasi Poh (Tomp)
• Formasi Kintom (Tmpk)
• Formasi Bobong (Jbs)
• Formasi Buya (Jb)
• Formasi Peleng (Qpll)
• Terumbu Koral Kuarter (Ql)

3. Cekungan Wokam, Kepulauan Aru, Maluku
Secara administratif Pulau Wokam termasuk pada 

Kabupaten Kepulauan Aru. Dari hasil penelitian gaya 
berat, batas cekungan Wokam diduga berada di ba
gian tengah peta Kepulauan Aru (Pulau Wokam) yang 
dibatasi nilai kontur anomali antara +100  +200 
nT membentuk pola cekungan dan kemungkinan 
cekung an sedimen lebih berkembang ke arah utara. 
Dengan geomorfologi yang terdiri dari perbukitan 
rendah bertopografi kars, dataran dengan kars lo
rong di beberapa tempat dan rawa, memiliki tatanan 

Gambar 4.8 Hasil interpretasi pemetaan geologi berbasis 
penginderaan jauh tahun 2011.

Gambar 4.9 Lokasi penelitian cekungan KendariMunaButon, Sulawesi Tenggara.
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stratigrafi:
• Formasi Koba ( Tmk)
• Formasi Manumbai (Tmpl)
• Formasi Wasir (TQw) dan
• Formasi Tanahmerah (Qt)
• Aluvium merupakan satuan termuda.

Struktur geologi yang dijumpai terutama sesar 
turun dan kelurusan. Sesar berarah timur laut

barat daya menyesarkan Formasi Koba dan Formasi 
Manumbai. Kelurusan berkembang baik di kedua for
masi tersebut, juga berarah timur lautbarat daya.

Kegiatan Pemetaan Geofisika Bersistem dan Bertema:
Berdasarkan realisasi capaian sasaran, kinerja ke

giatan pelaksanaan pemetaan geofisika belum dapat 
mencapai target line km yang diharapkan. Dari target 

Gambar 4.10 Lokasi keterdapatan aspal pada daerah penelitian.

Gambar 4.11 Peta lokasi penelitian dan rencana lintasan geomagnet Cekungan LuwukBanggai, Sulawesi Tengah.



LAKIP Badan Geologi 2011 51

100.000 line km, baru 49.000 line km yang mampu 
untuk dilaksanakan. Daerah penelitian terletak pada 
Papua bagian Utara, dengan 70.000 line km (di Wa
mena) dan 30.000 line km (di Timika) sehingga total 
lintasan jalur terbang menjadi 100.000 line km. Real
isasi kegiatannya:
• Daerah Wamena, dengan jarak lintasan survei 

500 m, dan terealisasi 19.000 line km dari 70.000 
line km yang ditargetkan.

• Daerah Timika, dengan jarak lintasan survei 1000 
m, dan terealisasi 30.000 line km dari 30.000 line 
km yang ditargetkan.

4.2.3 CAPAiAn sAsARAn 3

Sasaran 3: Meningkatnya pemanfaatan informasi 
geologi bagi masyarakat

(1) Realisasi Capaian sasaran
Realisasi capaian sasaran 3 ditunjukkan pada Tabel 
4.12.

(2) Evaluasi Capaian sasaran
Peningkatan jumlah pengunjung museum melebihi 

target karena adanya penambahan jumlah koleksi 
museum geologi dan karena adanya peningkatan 
kualitas pelayanan dan kebutuhan penyebarluasan in
formasi geologi yang semakin dibutukan tidak hanya 
oleh instansi yang berhubungan dengan bidang geo
logi tetapi juga oleh kalangan masyarakat.

(3) Gambaran Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Museum Geologi sebagai 
GeoEdukasi dan Destinasi GeoWisata

Survei Geologi Untuk Pembuatan Materi Edukasi di 
Daerah Bojonegoro, Jawa Timur

Daerah Bojonegoro, dalam kaitannya dengan 
temuantemuan fosil vertebrata di Pulau Jawa me
miliki potensi yang luar biasa, walaupun daerah ini 
kurang dikenal dibandingkan dengan daerahdaerah 
lain yang telah menjadi situs temuan fosil vertebrata 

Gambar 4.12 Lokasi Penelitian Cekungan Wokam, Kepulauan Aru, Maluku. 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Jumlah kegiatan pengembangan museum 
geologi sebagai geoedukasi dan destinasi geo
wisata

Kegiatan / 
terbitan 16 17 106 %

Jumlah pengunjung museum Pengunjung 425.000 441.344 103,8 %

Jumlah koleksi dan peraga museum Paket 8 8 100 %

Tersedianya basis data batuan dan fosil Data koleksi 30.000 73.663 245,5 %

Tabel 4.12 Capaian Kinerja Pemanfaatan Informasi Geologi
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yang cukup populer di dunia para ilmuwan paleon
tologi. Kegiatan lapangan ini difokuskan pada enda
pan undak atau endapan teras purba Sungai Benga
wan Solo, yaitu pengambilan data dan informasi ten
tang lokasilokasi temuan baik fosil vertebrata pada 
khususnya maupun fosil invertebrata pada umumnya 
berupa gambar video, foto, dan informasi yang terkait 
di dalamnya yang menjadi khasanah kekayaan yang 
terdapat di daerah Bojonegoro. Berdasarkan hasil 
kegiatan lapangan yang telah dilaksanakan, di daerah 
Bojonegoro terdapat beberapa lokasi yang kaya den
gan temuan fosil vertebrata dan invertebrata, yaitu: 
(a) Temuan Fosil Vertebrata: 

  Prangi, Desa Prangi, Kecamatan Padangan
  Taji, Desa Taji, Kecamatan Tambakrejo
  Ndempul, Desa Wotanngare, Kecamatan Kaliti

du
  Sungai Kalitidu, Brangkal, Desa Wotanngare, 

Kecamatan Kalitidu
  Sungai Bengawan Solo, Dukuh Kampak, Desa 

Tanggir, Kecamatan Malo
(b) Temuan Fosil Invertebrata:

 Kali Kedunglantung, Desa Drenges, Kecamatan 
Sugihwaras

 Bukit Jonorejo, Desa Jonorejo, Kecamatan 
Temayang 

  Buntalan, Desa Buntalan, Kecamatan Temayang
 Kaligandong, Clili, Desa Ngrejeng, Kecamatan 

Purwosari

Pengkajian Fenomena Geologi (Geo-Site) Daerah 
Lombok 

Pekerjaan lapangan ini dilaksanakan dalam rangka 
penelitian tentang sejarah dan karakteristik Kom
pleks batuan vulkanik bawah laut daerah KutaLom
bok, untuk mengidentifikasi keunikan dan keunggu
lan daerah tersebut sebagai Warisan Geologi (Geo
heritages) dalam konteks vulkanik bawah laut. Tujuan 
kegiatan ini adalah menyediakan informasi kebumian 

yang berhubungan dengan kompleks batuan vulkan
ik bawah laut daerah KutaLombok dengan segala 
keunikannya yang pernah terjadi di Indonesia serta 
melengkapi koleksi batuan gunung api bawah laut di 
Museum Geologi. 

Pekerjaan lapangan ini dilakukan mengingat dae
rah KutaLombok merupakan salah satu obyek kun
jungan wisata unggulan yang perlu dikembangkan 
dalam rangka mendukung program pemerintah ses
uai dengan UU No. 26 tahun 2007, PP No. 26 tahun 
2008 dan Inpres No. 16 tahun 2005.

Pulau Lombok merupakan bagian pulau dari 
gugusan pulau paling selatan di Kepulauan Indonesia, 
yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan 
geologi Pulau Lombok sangat beragam, demikian 
pula potensi sumber daya dan bencananya tidak 
merata di semua bagian pulau ini. Bagian Selatan 
Pulau Lombok dibangun oleh satuan batuan gunung 
api Tersier (Formasi Andesit tua) dan seri batuan 
gunung api bawah laut, dimana pada bagian atasnya 
ditutupi oleh batugamping terumbu dengan sisipan 
batugamping kalkarenit dan napal yang umumnya 
berumur Oligosen sampai awal Miosen Awal (Tei – 
Tf1; Sudiyono, 1997). Andi Mangga (1997) menyebut 
satuan batuan yang sebelumnya disebut sebagai “Old 
Andesite Formation” oleh van Bemmelen (1949) ini 
sebagai Formasi Pengulung. 

Batasan permasalahan dalam penelitian fenomena 
geologi Kompleks batuan vulkanik bawah laut daerah 
KutaLombok yang berpotensi sebagai warisan 
geologi indonesia, adalah:
• Daerah Kuta  Lombok memiliki potensi keuni

kan dan keunggulan sebagai Warisan Geologi 
(Geo-heritages) dalam konteks gunung api bawah 
laut dengan membandingkan dengan kaldera 
yang lain di Indonesia.

• UPT Museum Geologi belum memiliki koleksi 
batuan kompleks vulkanik bawah laut daerah 
KutaLombok yang mempunyai fenomena geo

Gambar 4.13 Temuan fosil vertebrata di Prangi, Padangan. Gambar 4.14 Temuan fosil invertebrata di Kali Kedunglantung, 
Desa Drenges, Kec. Sugihwaras.
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logi yang unik di Indonesia.
Morfologi bentukan kegiatan gunung api di ling

kungan daratan dengan mudah dapat dikenali, ter
utama bangun tubuh gunung api strato yang banyak 
terdapat di Indonesia. Namun kenampakan bangun
tubuh (edifice) khas ‘fosil’ gunung api bawah laut be
lum banyak dikenal di kalangan peneliti kebumian 
Indonesia, sehingga dalam pemerian satuan peta 
atau satuan batuan dalam peta geologi dibuat se
cara sederhana dan dikelompokkan sebagai batuan 
‘autobreksiasi’ atau breksi vulkanik. Secara umum, 
geometri gunung api bawah laut mempunyai variasi 
dalam bentuk dan ukuran. Bagian dasar jenis gunung 
api ini biasanya berbentuk lingkaran dengan diameter 
kurang dari satu kilometer sampai dengan beberapa 
kilometer, dengan kelerengan maksimum kurang le
bih 40º atau ratarata 20º, dengan puncak relatif da
tar.

Dalam mencari data primer terkait dengan 
kegiatan, tim telah mengamati di 16 titik lokasi 
pengamatan dengan karakteristik berbeda. Adapun 
titik pengamatan tersebut terdiri dari: 1. Morfologi 
regional Kuta 2. Geres 3. Pantai Koreiko 4. Pusuk 
Sembalun 5. Gerupuk 6. Gerupuk High 7. Gerupuk 
High 2, 8. Gunung Benjon  Seger 9. Gunung Seger 
1 10. Gunung Seger 2 11. Teluk Tanjung An Nasdem 
12. BT. Bongo 13. BT. Bongo 2, 14. LTDC Bongo, 15. 
Seberang Novotel, dan16. Sebelah Novotel.

Pengkajian fenomena Geologi (Geo-site) Daerah 
BohorokLangkat, Sumatra Utara

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) adalah 
salah satu Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia 
seluas 1.094.692 hektare (Surat Keputusan Menteri 
Pertanian No. 811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 
1980) yang secara administrasi pemerintahan terle
tak di 2 Provinsi, yaitu Aceh dan Sumatra Utara. Di 
Provinsi Sumatra Utara kawasan ini meliputi Kabu
paten Dairi, Karo, dan Langkat. Nama taman nasional 
ini diambil dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi 
dengan ketinggian 3.404 m di atas permukaan laut di 
Aceh. Taman nasional ini meliputi ekosistem asli dari 
pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh 
hutan lebat khas hujan tropis, dikelola dengan sistem 
zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, 
ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 
pariwisata, dan rekreasi. 

Taman Nasional Gunung Leuser memiliki 3 fungsi, 
yaitu: 
a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; 
b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan 

dan satwa beserta ekosistemnya; 
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya.
Sebagian besar kawasan TNGL memiliki topografi 

yang curam dan struktur dan tekstur tanah yang 
rentan terhadap longsor. Hal ini terbukti pada saat 

banjir bandang yang menghancurkan kawasan wisata 
alam Bukit Lawang pada tahun 2003. Untuk lebih 
menjaga TNGL dari kerusakan yang lebih parah 
maka dibentuklah suatu kawasan yang disebut 
Kawasan Ekosistem Leuser. Kawasan yang memiliki 
luas 2,6 juta hektar ini meliputi area yang lebih datar 
di sekeliling TNGL dan berfungsi sebagai penyangga 
(buffer).

Secara tektonika kawasan ini berada pada Lajur 
Busur Magmatik Barisan dan sebagian kecil Lajur 
Busur Belakang Sumatra. Batuan tertua di wilayah 
ini adalah batuan PraTersier berumur Paleozoikum 
dari Kelompok Tapanuli yang terdiri atas Formasi 
Pangururan (batusabak, pualam, dan batulumpur) 
dan Formasi Bohorok (batupasir konglomeratan 
berkomponen sekis, kuarsit, batuan granitan, pualam, 
dan urat kuarsa). Secara tak selaras Kelompok Tapa
nuli ditutupi oleh batuan berumur Mesozoikum dari 
Kelompok Peusangan yang terdiri atas Formasi Kualu 
(batu pasir kuarsa dengan sisipan serpih di bagian atas, 
batulumpur, batulanau, sisipan batupasir halus, dan 
batugamping) dan Formasi Sibaganding (batugamping 
bioklastika). Batuan Tersier di daerah Toba  Samosir 
terdiri atas Kelompok Jambuaye yang disusun oleh 
satuan batuan sedimen dari Formasi Parapat (batu 
pasir kuarsa dan konglomerat) dan satuan batuan 
gunung api Formasi Haranggaol (tuf sela dan pirokla
stika berumur OligoMiosen) dan Formasi Simbolon 
dan Takurtakur yang berumur PlioPlistosen. Batuan 
gunung api lava dan piroklastika seperti Formasi Pu
sukbukit, Toba tuf, Sipisopiso dan Formasi Samosir 
serta endapan danau merupakan satuan batuan pa
ling muda di wilayah TobaSamosir.

Kegiatan Kunjungan Museum Geologi

 Jumlah pengunjung pada tahun 2011 sebanyak 
441.344 orang. Jumlah pengunjung pada tahun 
2011 mengalami kenaikan sebesar 40.618 orang 
dan melebihi jumlah yang ditargetkan, yaitu sebesar 
425.000 orang (Tabel 4.13). 

Kegiatan Penyediaan Koleksi dan Peraga Museum 

Survei Koleksi Geologi Daerah Lembar Kudus, Jawa 
Tengah

Secara geografis, Lembar Kudus terletak pada 
koordinat 110° 30’  111° 00’ BT dan 6° 20’  7° 
00’ LS. Secara administrasi termasuk dalam wilayah 
Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil kegiatan survei lapa
ngan ini telah terkumpul sebanyak 106 contoh bat
uan dari 61 titik lokasi pengamatan yang mewakili 
semua formasi batuan yang terdapat pada Peta Ge
ologi Lembar Kudus.

Penelitian Fosil vertebrata di Formasi Sangkarewang, 
Daerah Sungai Sipang, Ombilin, Sumatra Barat

Maksud penelitian ini adalah melacak dan men
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Tabel 4.13 Rincian Pengunjung Museum Geologi tahun 2011

Gambar 4.15 Jumlah pengunjung museum kegeologian tahun 2011.

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Museum
Geologi

Museum
Kars

Indonesia

Museum
Tsunami Aceh

Museum
Gunung Api

Batur

Museum
Gunung Api

Merapi

J
u
m

la
h
 P

e
n
g
u
n
ju

n
g
 

Bulan TK sD slTP sMU/sMK PT UMUM AsinG JUMlAH

Januari 663 3.027 13.271 5.969 1.670 5.958 129 30.687

Februari 1.648 7.833 19.004 9.798 1.921 3.445 217 43.866

Maret 2.899 10.580 22.931 8.685 1.287 3.737 220 50.339

April 1.770 8.925 12.595 9.074 1.476 4.355 1.038 39.233

Mei 1.824 12.124 24.947 9.831 1.977 5.463 214 56.380

Juni 2.617 15.947 28.756 10.781 1.287 6.038 257 65.683

Juli 272 1.773 5.083 2.618 2.131 9.157 349 21.383

Agustus 26 229 424 494 552 2.326 185 4.236

september 211 1.277 1.405 1.265 1.446 3.625 251 9.480

Oktober 764 8.183 10.739 4.611 1.731 3.516 443 29.987

november 2.034 7.416 12.980 4.020 1.020 2.347 315 30.132

Desember 2.311 10.575 28.636 10.239 1.202 6.607 368 59.938

Jumlah 17.039 87.889 180.771 77.385 17.700 56.574 3.986 441.344

emukan fosil burung dan ikan di Formasi Sangk
arewang yang berada di Cekungan Ombilin, Suma
tra Barat. Survei maupun penelitian lapangan untuk 
mengkoleksi fosilfosil vertebrata dan informasi data 
yang terdapat di lokasi daerah Sawahlunto tepatnya 
pada Formasi Sangkarewang yang berumur pra
Tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk me
nambah data guna studi lebih lanjut mengenai ling
kungan masa lalu.

Lokasi pengamatan berada di dusun Tanjung Mu
lia, Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi dengan 
koordinat S 0o 34’ 43,1” dan E 100o 46’ 06,6”. Ber

dasarkan informasi sebelumnya pada masa kolonial 
Belanda (Musper, 1936; dan internal report), telah 
ditemukan fosil ikan dan fosil burung di daerah sun
gai Sipang. Keberadaan fosil ikan ditemukan pada li
tologi batulempung abuabu menyerpih pada Forma
si Sangkarewang yang diinterpretasikan merupakan 
endapan danau. Di lokasi yang telah ditelusuri lebih 
detil, bahwa litologi batulempung abuabu menyerpih 
dengan ketebalan 0,1  0,3 cm. Berdasarkan kete
balan yang sangat tipis dengan ditemukan fosil ikan 
oleh tim riset vertebrata pada kegiatan ini diinter
pretasikan bahwa ketebalan serpih tersebut berada 
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pada lingkungan yang mendekati terrestrial/lingkung
an pasang surut yang relatif mendekati daratan tepi 
cekungan. 

Survei Koleksi Geologi Daerah Lembar Rembang, Jawa 
Tengah

Secara geografis, Lembar Rembang terletak pada 
koordinat 111°00’111°30’BT dan 6°20’7°00’LS. Se
cara administrasi termasuk dalam wilayah Provinsi 
Jawa Tengah. Dari hasil kegiatan survei lapangan ini 
telah terkumpul sebanyak 89 contoh batuan dari 66 
titik lokasi pengamatan yang mewakili semua for
masi batuan yang terdapat pada Peta Geologi Lem
bar Rembang. Seluruh koleksi hasil kegiatan lapangan 
telah selesai dipreparasi dan koleksi tersebut lang
sung disimpan dan ditata di ruang “Rock Storage”.

Survei Koleksi Geologi Daerah Lembar Ponorogo, Jawa 
Timur

Secara geografis, Lembar Ponorogo terletak pada 
koordinat 111º 00’  111º 30’ BT dan 7º 30’  8º 
00’ LS. Secara administrasi termasuk dalam wilayah 
Provinsi Jawa Timur. Dari hasil kegiatan survei lapan
gan ini telah terkumpul sebanyak 174 contoh batuan 
dari 91 titik lokasi pengamatan yang mewakili semua 
formasi batuan yang terdapat pada Peta Geologi 

Lembar Ponorogo.

Survei Koleksi Geologi Daerah Lembar Garut dan 
Pameungpeuk, Jawa Barat

Secara geografis, Lembar Garut dan Pameungpeuk 
terletak pada koordinat 107° 30’  108° 00’ BT dan 
07° 00’ 07° 50’ LS. Secara administrasi termasuk 
dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Dari hasil kegiatan 
survei lapangan ini telah terkumpul sebanyak 451 
contoh batuan dari 191 titik lokasi pengamatan yang 
mewakili semua formasi batuan yang terdapat pada 
Peta Geologi Lembar Garut dan Pameungpeuk.

Penelitian Pendahuluan Fosil Vertebrata di Daerah Sum-
ba Timur dan sekitarnya, Nusa Tenggara 

Kegiatan survei di daerah Sumba Timur yang 
meliputi wilayah Watumbaka dan Lewa Paku dilaku
kan dengan sistem menelusuri jejak penemuan tim 
Arkeologi Nasional, Jakarta pada tahun 19771982. 
Hal tersebut dimungkinkan mengingat kondisi alam 
yang bergamping dimana keberadaan fosil vertebrata 
tersebut sangat sulit ditemukan ataupun tidak ter
konsentrasi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan 
penelusuran lokasi di wilayah lain yang dimungkinkan 
adanya informasi dari penduduk setempat seperti 
daerah Rindi dan Tidah dan sekitarnya disamping lo

Gambar 4. 16 Lokasi penelitian fosil ikan di Sungai Sipang, Ombilin, Sumatra Selatan.
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kasi utama penelitian Watumbaka dan Lewa Paku.
Daerah Sumba Timur terdiri dari perbukitan ter

jal yang tersusun oleh litologi batugamping dengan 
struktur perlapisan hingga masif. Keadaan perbukitan 
tersebut akibat tektonik dimana pengangkatan Pu
lau Sumba yang cepat berdasarkan waktu Geologi, 
proses denundasi maupun erosi litologi batugamping 
tersebut masih terlihat cukup lambat intensitasnya. 
Pola pengaliran sungai bawah tanah di beberapa dae
rah juga terlihat walau tidak begitu besar debit mau
pun intensitas pengaliran di lokasi lembah maupun 
dataran. Di beberapa tempat khususnya Lewa Paku, 
lokasi dataran aluvium cukup luas yang diinterpre
tasikan merupakan cekungan intra montana berupa 
danau yang tidak begitu dalam dengan pola pengalir
an masa lampau tidak berkembang dengan baik, hal 
ini didasarkan basement dari dataran tersebut meru
pakan napal yang tebal.

Watumbaka
Seperti pernah ditemukan lokasi fosil Stegodon 

kerdil sebelumnya (Sartono, 1979), lokasi fosil rahang 
gajah Stegodon berada di daerah sekitar tepi pan
tai di kelurahan Watumbaka km.14 dari Waingapu 
dengan posisi S 09o39’47,0”, E 120o21’26,2”. Ada
pun lokasi penemuan rahang gajah Stegodon, diduga 
merupakan sisa gajah yang terisolir dan proses fosil
isasinya yang unik sehingga sulit ditemukan serpihan 
ataupun fragmen permukaan maupun sisa/bekas fosil 
lain mengingat kondisi litologi bergamping yang san
gat jarang ditemukan keadaan seperti keadaan fosil 
rahang gajah Stegodon dahulu.

Kelurahan Kawangu tepatnya aliran sungai Wa
tumbaka dengan lapisan Napal yang merupakan dasar 
dari batugamping klastik dengan lokasi di daerah ba
tas antara kelurahan Kawangu dengan Watumbaka S 
09o40’28,9”, E 120o21’20,8”. Lokasi survei dilakukan 
di daerah tersebut guna melacak kemungkinan ada
nya fragmen atau fosil yang sedapat mungkin dilokali

sir agar lokasi Watumbaka dapat diperkirakan posisi 
stratigrafi horison fosil pada endapan teras yang ber
gamping, akan tetapi belum diperoleh informasi data 
fosil di daerah tersebut.

Lewa Paku (Lewa PU)
Lokasi berada di desa Lewa Paku, 62,5 km Barat 

dari Waingapu di rumah bapak Cornellis Ngongo Bani 
(almarhum) dari petunjuk penemuan tahun 1977
1982. S 09o41’48,5” dan E 119o52’23,4”dipertegas 
pula oleh bapak Andreas Pati Landi tetangganya yang 
juga membuat sumur dan menemukan pecahan fo
sil pada awal tahun 1980an. Pada kegiatan ini, tim 
melakukan pembuatan test pits dengan ukuran 2 m x 
2 m dengan kedalaman hingga mencapai 2,5 m.

Kegiatan Penyediaan Basis Data Batuan dan Fosil

In-House Research (IHR) adalah kegiatan penelitian 
yang dilakukan terhadap koleksi museum meli
puti penataan dan penyusunan koleksi batuan, fosil 
moluska, fosil vertebrata, dan fosil gajah. 

IHR Penataan dan Penyusunan Koleksi Batuan
Maksud dari penataan dan pendataan storage di 

Museum Geologi ini adalah menata koleksi secara 
sistematik. Penataan dan pendataan koleksi batuan 
pada tahun anggaran 2011 ini adalah daerah Kaliman
tan (kolektor Belanda) dan Kalimantan (recent), serta 
tambahan dari hasil lapangan IHR Museum Geologi.

Jenis pekerjaan untuk penyusunan dan pendataan 
koleksi batuan:
• Pengecekan koleksi batuan dan pendataan kolek

si batuan.
• Penyusunan koleksi batuan yang mempunyai 

peta lokasi.
• Pengetikan tabel data koleksi batuan dengan 

menggunakan program excel.
• Pemotretan koleksi batuan dengan kamera digi

Gambar 4.17 Kegiatan IHR Batuan.
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tal.
• Mendeskripsi secara megaskopis koleksi batuan.
• Pendataan dan jumlah koleksi batuan.
• Pembuatan peta titik lokasi pengambilan con

toh batuan untuk setiap lembar geologi dengan 
menggunakan program arc view GIS.

Jenis pekerjaan untuk penyusunan dan pendataan 
koleksi batuan Belanda:
• Pengecekan koleksi batuan dan peta lokasi 

tambahan.
• Penulisan deskripsi ulang.
• Pemotretan koleksi batuan dengan kamera 

digital.
IHR Penataan dan Penyusunan Koleksi Fosil Moluska

Maksud kegiatan IHR pada tahun anggaran 2011 
ini adalah untuk menyelesaikan pekerjaan penataan 
dan pendataan fosil moluska daerah Jawa Barat, Jawa 
Tengah, dan Jawa Timur yang masih tercecer. Dan 
dilanjutkan dengan pengelompokan koleksi fosil 
moluska dari Sumatra secara sistematis berdasarkan 
lokasi. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan 
data dan informasi tentang koleksi fosil moluska di 
ruang storage Museum Geologi, yang akan disusun 
menjadi database koleksi sehingga mudah diakses un
tuk keperluan studi bagi para mahasiswa, riset bagi 
para ahli/peneliti, dan eksplorasi awal bagi perusa
haan/industri. 

Jenis pekerjaan dalam Penataan dan Penyusunan 
Koleksi Fosil Moluska:
• Pengecekan lokasi contoh fosil moluska ke 

peta topografi Belanda, skala 1:50.000, dan peta 
geologi skala 1 : 100.000

• Pengeplotan lokasi fosil moluska pada lembar 
peta topografi di komputer

• Penataan koleksi fosil moluska secara sistematis 
per lembar peta topografi dan pengelompokan 
secara taksonomi per famili. 

• Pendataan koleksi fosil moluska secara manual 
ke dalam lembar isian.

• Pemotretan koleksi fosil moluska dengan kamera 
digital.

• Pengeditan foto fosil moluska dengan komputer 
(program Adobe Photoshop)

• Penyusunan koleksi fosil moluska ke dalam rak
rak yang ada di storage, dan pemberian nomor 
laci ke lembar isian.

• Pelabelan pada setiap contoh fosil moluska.
Pekerjaan lanjutan daerah Jawa Barat untuk pe

nataan dan pendataan ke komputer, foto dan proses 
pengeditan foto bertambah 11 lembar/blad peta. 
Jumlah keseluruhan koleksi daerah Jawa Barat yang 
telah dikerjakan dari tahun 2008 sampai dengan ta
hun 2010 adalah 17.224 koleksi. Pada tahun 2011 
bertambah 924 koleksi sehingga jumlah keseluru
hannya adalah 18.164 koleksi.

Pekerjaan lanjutan daerah Jawa Tengah untuk pe

nataan dan pendataan ke komputer, foto dan proses 
pengeditan foto bertambah 14 lembar/blad peta. 
Jumlah keseluruhan koleksi daerah Jawa Tengah yang 
telah dikerjakan dari tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2010 adalah 5.053 koleksi. Pada tahun 2011 
bertambah 1.658 koleksi sehingga jumlah keseluruh
annya adalah 6.711 koleksi.

Pekerjaan lanjutan daerah Jawa Timur untuk pe
nataan dan pendataan ke komputer, foto dan proses 
pengeditan foto bertambah 21 lembar/blad peta. 
Jumlah keseluruhan koleksi daerah Jawa Timur yang 
telah dikerjakan dari tahun 2010 adalah 2.089 kolek
si. Pada tahun 2011 bertambah 273 koleksi sehingga 
jumlah keseluruhannya adalah 2.362 koleksi.

Pekerjaan daerah Sumatra yang telah tersele
saikan pada tahun 2011 ini sebanyak 22 lembar. Jum
lah keseluruhan koleksi daerah Sumatra yang telah 
dikerjakan pada tahun 2011 adalah 2.937 koleksi. 
Jumlah koleksi yang telah difoto sebanyak 1.953 
koleksi.

Koleksi fosil moluska dari Pulau Sumatra 
yang ada di ruang penyimpanan koleksi Museum 
Geologi kondisinya masih acak, baik lokasi maupun 
sistematikanya. Maka tahap pertama yang dilakukan 
adala, sebagai berikut:
• Pengelompokan per lokasi
• Pengelompokan per famili
• Pengelompokan per lembar peta/blad

IHR Penataan dan Penyusunan Koleksi Fosil Vertebrata
Maksud kegiatan IHR pendataan dan penataan 

koleksi fosil vertebrata 2011 adalah melanjutkan 
kegiatan pendataan dan penataan secara sistemati 
semua koleksi fosil vertebrata yang ada di Museum 
Geologi, baik yang tersimpan di ruang penyimpanan 
(storage) maupun di ruang peragaan (exhibition room). 

Adapun tujuannya adalah mengumpulkan seluruh 
data dan informasi yang terkait dengan koleksi verte
brata yang ada di Museum Geologi yang akan disusun 
menjadi database koleksi, sehingga fosil vertebrata 
mudah diakses apabila koleksi tersebut dibutuhkan 
untuk keperluan peragaan, pendidikan dan penelitian. 

Jenis pekerjaan dalam Penataan dan Penyusunan 
Koleksi Fosil Vertebrata:
• Pengumpulan dan inventarisasi seluruh koleksi 

fosil vertebrata ke storage Museum Geologi.
• Pengelompokan dan penyimpanan fosil verte

brata berdasarkan lokasi temuan.
• Pencucian fosil dan preparasi fosil yang rusak.
• Penomoran pada koleksi fosil baru dan 

pengecekan nomor fosil dengan katalog (untuk 
koleksi lama).

• Penyusunan fosil ke dalam kotak contoh dan pe
nataan secara sistematis ke dalam rak.

• Pendataan koleksi fosil secara manual dan input 
data ke dalam komputer menggunakan program 
MS Excel.
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• Pemotretan dan pengeditan foto fosil
• Entri data fosil berupa lokasi dan posisi dengan 

koordinat, kolektor, tahun pengumpulan.
Kegiatan Inhouse Research 2011 masih melan

jutkan kegiatan IHR tahuntahun sebelumnya. Keg
iatan tersebut antara lain pendataan ulang disertai 
perubah an format dengan keterangan yang lebih 
rinci, perhitungan ulang jumlah fosil secara lebih de
tail, dan pengeditan foto menjadi satu.

Kegiatan perhitungan ulang fosil vertebrata baru 
dilakukan pada koleksi Jawa. Jumlah seluruh fosil ver
tebrata Jawa sebanyak 38.518 fosil utuh, 742 kantong 
plastik fragmen fosil dan 287 buah botol fragmen fo
sil. Sedangkan kegiatan pemotretan dan pengeditan 
foto fosil koleksi Jawa masih terus berlangsung.

Saat ini mulai dilakukan perhitungan ulang, pen
dataan dan penataan Sulawei, Flores dan Timor.

IHR Preparasi Fosil Gajah
Temuan fosil gajah purba secara lengkap di daerah 

Blora Jawa Tengah oleh tim kerja sama antara Badan 
Geologi dan School of Earth and Environmental Science 
(UOW) tahun 2009 yang lalu, merupakan temuan 
luar biasa yang sangat jarang terjadi di pada saat 
ini. Tidak hentihentinya media menginformasikan 
temuan ini kepada masyarakat luas. Namun karena 
kondisi fosil yang belum siap untuk dipamerkan men
jadi kendala. Untuk dapat memamerkan hasil temuan 
secara utuh diperlukan tahapan awal pekerjaan, 
yaitu preparasi yang meliputi pembersihan/pencu

cian, identifikasi/determinasi, penomoran/registrasi, 
pengumpulan data/pengukuran dan foto. Preparasi 
fosil gajah purba dipandang perlu dilaksanakan untuk 
mempersiapkan materi peragaan berupa fosil gajah 
purba untuk memberikan/menyebarkan informasi 
mengenai hewan purba kepada masyarakat pengun
jung secara lebih jelas. Kegiatan preparasi fosil gajah 
purba meliputi pembersihan/pencucian, identifikasi/
determinasi, penomoran/registrasi, pengumpulan 
data/pengukuran dan foto. Kegiatan preparasi ini me
merlukan keahlihan khusus dan menyita waktu yang 
cukup lama, terutama karena proses identifikasi dan 
perbaikan dengan keakuratan yang tinggi pada bagian
bagian fosil secara detil, saat ini preparasi fosil gajah 
purba meliputi tahapan preparasi bagian tengkorak/
kepala dan rekonstruksi kecil pada bagianbagian fosil 
yang rusak/hilang. Untuk menunjang kegiatan ini di
perlukan bahanbahan kimia dan non kimia.

Penyusunan skenario pengembangan peragaan manfaat 
dan bahaya Geologi

Ruang lingkup kegiatan ini adalah menyusun ske
nario peragaan mengenai manfaat dan kebencanaan 
geologi yang menempati lantai II sayap timur Muse
um Geologi. 

Dalam ruangan tersebut terbagi dalam 2 lajur, lajur 
bagian utara untuk peragaan mengenai pemanfaatan 
ilmu geologi dan sumber daya geologi dari masa ke 
masa, sedang jalur bagian selatan untuk peragaan ke
bencanaan geologi. Titik berat dari penyusunan ske

Gambar 4.18 Kegiatan IHR preparasi fosil gajah mulai dari rekonstruksi kecil pada fragmen tulang yang pecah hingga pembuatan 
model. 
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nario ini adalah mengenai substansi materi peragaan.
Inventarisasi dan identifikasi keragaman geologi (geodi-
versity) Indonesia.

Pekerjaan InHouse Research ini dimaksudkan 
untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya yang telah 
dilakukan berupa Inventarisasi dan Identifikasi Wari
san Geologi (Geoheritage) Indonesia (tahap pertama 
telah dibuat untuk Pulau Sumatra). Namun ber
hubung ada program dari Badan Geologi yang akan 
melakukan penyusunan buku Geoheritage Indonesia, 
maka untuk mendukung kegiatan tersebut Museum 
Geologi menyesuaikan kegiatannya menjadi Inven
tarisasi dan Identifikasi Geodiversity Indonesia. 

Tujuan dari kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi 
Geodiversity Indonesia ini adalah menyediakan data
base mengenai informasi kebumian yang berhubung
an dengan kondisi Geologi Indonesia menyangkut 
segala keunikan dan keragamannya yang pernah ter
jadi hingga saat ini, di samping untuk mendukung ren
cana penyusunan buku Geoheritage Indonesia. Data
base mengenai Geodiversity Indonesia ini diharapkan 
dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai bahan untuk 
pengembangan di bidang pariwisata, berkaitan den
gan aspek geologi yang dikenal dengan istilah geowi
sata maupun geopark. 

Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Geodiver
sity dilakukan antara lain melalui tahapan: 
• Tahap Inventarisasi; melakukan pendataan fenom

ena geologi daerah kajian dari data sekunder 
(peta geologi, pustaka dan sumbersumber lain
nya), seperti lokasi tipe dan aspek geologi pen
ting lainnya (bentang alam, mintakat batuan, fosil, 
tektonik, proses eksternal, evolusi temporal, dll.). 
Data tersebut di atas dapat diperoleh melalui ka
jian pustaka, Peta Geologi (bersistem, regional, 
dan tematik), publikasi ilmiah (lokal, nasional, dan 
internasional) dan sumber informasi lainnya. 

• Tahap Identifikasi; melakukan identifikasi data ha
sil inventarisasi untuk memperoleh bahan yang 
akan dijadikan sebagai database laporan awal. 

• Tahap Karakterisasi (Analisis); Analisis data dan 
informasi untuk meningkatkan kualitas data dan 
informasi yang akan menentukan tingkat kela
yakan setiap Geodiversity hasil dari identifikasi.

• Tahap Kajian dan Evaluasi; Dilakukan kajian ter
hadap obyek tersebut untuk menentukan per
ingkat Warisan Geologi (Geoheritage), dan ke
layakan untuk diusulkan sebagai Situs Warisan 
Geologi baik dalam tingkat lokal, kabupaten, 
provinsi, nasional atau dunia, berdasarkan kan
dungan nilainilai ilmiah, estetika, keunikan, dll. 

Geodiversity yang diidentifikasi berpotensi sebagai 
geoheritage adalah Gunung Tangkubanparahu, 
Cukangtaneuh“Green Canyon” Pangandaran, Kars 
Gunung Sewu, Karang Sambung, Gunung Bromo, 
Gunung Batur, Danau Toba & Pulau Samosir, Danau 
Singkarak, Danau Laut Air Tawar, Formasi Mengkarang 

“Jambi Flora”, Kompleks Krakatau, Gunung Rinjani, 
GunungTambora, Danau Segara Anak, Gunung 
Kelimutu, Danau Tiga Warna, Kars Maros, Danau 
NapabaleMuna, Danau Sentarum, dan Gletser 
Pegunungan Tengah.

Kegiatan Pengelolaan Peragaan Museum

Pengelolaan peragaan
Pengisian ruang peraga sumber daya geologi 

(lantai II sayap barat) telah dilaksanakan pada 
semester ini. Ruang peraga sumber daya geologi telah 
terlaksana 8 sudut peragaan ditambah dua sudut 
di bagian tengah ruang peraga sisi barat dan timur 
berupa media multitouchscreen untuk media interaksi 
langsung dengan pengunjung. Koleksi mineral berupa 
batu mulia juga telah diadakan pada semester ini 
untuk melengkapi koleksi mineral pada sudutsudut 
peragaan sumber daya geologi.

Sudutsudut peragaan secara rinci sebagai berikut:
• Pengenalan Sumber Daya Geologi
• Mineral Logam
• Mineral NonLogam
• Batu Mulia
• Minyak dan Gas Bumi
• Batubara
• Panas Bumi
• Sumber Daya Air
• Media multitouchscreen tipe tegak (wall type)
• Media multitouchscreen tipe mendatar (table type)

Gambar 4.19 Sudutsudut peragaan Ruang Sumber Daya Ge
ologi.
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4.2.4 CAPAiAn sAsARAn 4

sasaran 4: Meningkatnya pemanfaatan wilayah 
keprospekan sumber daya geologi

(1)  Realisasi Capaian sasaran

Realisasi capaian sasaran 4 ditunjukkan pada Tabel 
4.14

panas bumi, mengalami peningkatan status sumber 
daya hipotetik menjadi cadangan terduga, yaitu pada 
daerah yang dilakukan survei terpadu geologi, geo
kimia dan geofisika panas bumi; peningkatan kualitas 
data aliran panas pada 3 rekomendasi wilayah kepro
spekan panas bumi, peningkatan kualitas data bawah 
permukaan pada 7 rekomendasi wilayah keprospe
kan, potensi sumber daya panas bumi sesuai hasil 
survei magnetotelluric, dan rekomendasi peningkatan 

kualitas data pada 2 wilayah keprospekan panas bumi 
dengan survei landaian suhu panas bumi. 

Kegiatan survei magnetotelluric tidak terlaksana 1 
wilayah keprospekan karena kurangnya sumber daya 
manusia dan peralatan survei MT. 

Capaian kinerja 15 rekomendasi keprospekan 
sumber daya energi fosil, yaitu 8 rekomendasi wilayah 
keprospekan, potensi, sumber daya batubara, dan 
1 rekomendasi wilayah keprospekan potensi, sum
ber daya CBM, 1 rekomendasi rekomendasi wilayah 
keprospekan potensi, sumber daya gambut, dan 5 
rekomendasi wilayah keprospekan potensi, sumber 
daya bitumen padat. 

Kegiatan pengeboran dan evaluasi CBM terdapat 
tiga wilayah yang tidak terlaksana karena tidak ada 
perusahaan (pihak ketiga) yang bersedia melakukan 
pengeboran dengan target kedalaman 500 m sehingga 
mengalami gagal proses lelang.

Capaian 22 rekomendasi wilayah keprospekan 
sumber daya mineral, yaitu terdiri atas 12 rekomen
dasi wilayah keprospekan sumber daya mineral lo
gam; 10 rekomendasi wilayah keprospekan sumber 
daya mineral non logam.

Kegiatan pengeboran mineral Logam tidak terlak
sana 1 wilayah keprospekan karena tidak mendapat
kan izin dari Bupati dan Gubernur karena termasuk 
dalam wilayah hutan lindung. 

Capaian kinerja penelitian dan penyelidikan kon
servasi sumber daya geologi terdiri atas 8 wilayah 
keprospekan, optimasi pemanfatan potensi dan nilai 
tambah keekonomian sumber daya geologi dan 2 
wilayah/daerah zona bahaya dan sebaran unsurunsur 
yang berbahaya bagi kesehatan lingkungan masyara
kat.

Tabel 4.14 Capaian Kinerja Pengungkapan Sumber Daya Geologi

indikator Kinerja satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Jumlah usulan rekomendasi WKP,  WUP, dan  WPN
Rekomendasi/

wilayah
73 71 97,3%

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber 
daya geologi (Panas Bumi, Batubara, CBM, Gambut, 
Bitumen Padat, dan Migas)

Wilayah 74 69 93,3%

(2)  Evaluasi Capaian sasaran
Berdasarkan Tabel 4.14 realisasi capaian kinerja 
rekomendasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), 
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah 
Pencadangan Negara (WPN) tercapai 104 % dengan 
uraian sebagai berikut:

• 5 usulan rekomendasi WKP panas bumi
• 30 usulan rekomendasi WUP dan 1 usulan 

rekomendasi WPN mineral logam
• 30 usulan rekomendasi WUP dan 1 usulan 

rekomendasi WPN batubara
• 4 usulan rekomendasi WKP CBM
Sedangkan realisasi capaian kinerja pengungkapan 

potensi sumber daya geologi dengan indikator Jum
lah wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber 
daya geologi (panas bumi, batubara, CBM, gambut, Bi
tumen padat, dan migas) tercapai 92% atau seba nyak 
69 wilayah rekomendasi, yaitu:

• 22 wilayah keprospekan, potensi, dan status 
sumber daya panas bumi

• 15 wilayah keprospekan, potensi, dan status 
sumber energi fosil

• 22 wilayah keprospekan, potensi, dan status 
sumber daya mineral

• 8 wilayah keprospekan, pemanfatan potensi, 
jenis bahan galian lain/mineral ikutan dan nilai 
tambah keekonomian sumber daya geologi

• 2 wilayah/daerah zona bahaya dan sebaran 
unsurunsur 

Capaian kinerja 22 rekomendasi keprospekan 
sumber daya panas bumi, yaitu mencakup penam
bahan 3 rekomendasi daerah keprospekan baru 
sumber daya panas bumi; rekomendasi peningkatan 
status sumber daya yang terdapat 7 wilayah/daerah 
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Kegiatan Usulan Rekomendasi WUP dan WPN 
Batubara

Kegiatan usulan rekomendasi WUP dan WPN 
Batubara pada tahun 2011 menghasilkan usulan 
sebanyak 30 WUP dan 1 WPN, dengan rincian usulan 
rekomendasi WUP/WPN per pulau dapat dilihat 
pada Tabel 4.17.

Tabel 4.15 Usulan WKP Panas Bumi Tahun 2011

no nama WKP Provinsi Potensi 
(MWe)

1 Arjuno 
Welirang Jawa Timur 200

2 Candi Umbul  
Telomoyo Jawa Tengah 92

3 Bora Pulu Sulawesi Tengah 123

4 Gunung Lawu Jawa Tengah dan 
Jawa Timur 195

5 Kepahiang Bengkulu 180

Gambar 4.20 Peta Usulan WKP Panas Bumi Tahun 2011.

Tabel 4.16 Usulan WUP, WPN dan WIUP Mineral Logam Tahun 
2011

no Pulau WUP WPn

1 Sumatra 10 

2 Jawa 2 

3 Nusa Tenggara 3 

4 Sulawesi 9 

5 Maluku 3 

6 Papua 3 1

Total 30 1

(3) Gambaran Hasil Kegiatan

Kegiatan Usulan Rekomendasi WKP, WUP, dan WPN:

Kegiatan Usulan Rekomendasi WKP Panas Bumi 
Kegiatan Usulan Rekomendasi WKP Panas Bumi 
pada tahun 2011 menghasilkan usulan rekomendasi 
5 WKP baru panas bumi beserta potensi cadangan 
terduga (Tabel 4.15), sehingga diperolehnya penam
bahan jumlah WKP menjadi sebanyak 31 WKP panas 
bumi dengan total potensi sebesar 2.951 MWe.

no Pulau WUP WPn

1 Sumatra 10 

2 Kalimantan 13 1

3 Papua 7 

Total 30 1

Tabel 4.17 Usulan WUP dan WPN BatubaraTahun 2011
Kegiatan Usulan Rekomendasi WUP dan WPN 
Mineral Logam 
Kegiatan usulan rekomendasi WUP dan WPN Mine
ral Logam pada tahun 2011 menghasilkan usulan se
banyak 30 WUP dan 1 WPN, dengan rincian usulan 
rekomendasi WUP/WPN per pulau dapat dilihat 
pada Tabel 4.16.



BaB 4   |   akuntabilitas Kinerja62

Kegiatan Usulan Rekomendasi WK Coal-Bed Methane 
(CBM) 

Kegiatan usulan rekomendasi Wilayah Kerja (WK) 
CBM pada tahun 2011 menghasilkan usulan sebanyak 
4 WK CBM yang terdiri dari 2 usulan WK di Pulau 
Kalimantan dan 2 usulan WK CBM di Pulau Sumatra 
beserta potensi sumber daya hipotetik dapat dilihat 
pada Tabel 4.18.

no Usulan WK CBM Wilayah/Provinsi

1 Muara Tebo Jambi

2 Kota Tengah Jambi dan Sumatra Selatan

3 Tanjung  Tabalong Kalimantan Selatan

4 Tamiang Layang, Barito Timur Kalimantan Selatan

Tabel 4.18 Usulan WK CBM 2011

Kegiatan Rekomendasi Wilayah Keprospekan, Poten
si, dan Status Sumber Daya Geologi:

Kegiatan Rekomendasi Keprospekan, Potensi dan 
Status Sumber Daya Panas Bumi

Capaian kinerja kegiatan survei dan eksplorasi panas 
bumi pada tahun 2011 terlaksana sebanyak 22 reko
mendasi wilayah atau 95,65% dari target 23 rekome
dasi wilayah yang terdiri dari: 3 rekomendasi wilayah 
keprospekan baru yang menghasilkan 9 daerah/lokasi 
prospek panas bumi baru dari hasil Survei pendahulu
an geologi dan geokimia; 7 rekomendasi peningkatan 
status sumber daya menjadi cadangan terduga pada 7 
wilayah kegiatan survei terpadu geologi, geokimia dan 
geofisika panas bumi; 3 rekomendasi wilayah pening
katan data karakteristik panas bumi hasil penelitian 
aliran panas bumi; 7 rekomendasi wilayah keprospe
kan data bawah permukaan reservoir panas bumi di 
daerah survei magnetotelluric, 2 rekomendasi wilayah 
peningkatan kualitas data keprospekan panas bumi 
dengan survei pengeboran landaian suhu panas bumi.

Keluaran kegiatan survei pendahuluan geologi 
dan geokimia panas bumi, yaitu: rekomendasi penam
bahan daerah keprospekan baru potensi panas bumi 
sebanyak 9 daerah prospek pada 3 wilayah kepros
pekan, yaitu: di wilayah Kalimantan Timur sebanyak 
4 lokasi (Sebakis, Sajau, Semolon, dan Mengkausar), 
Pulau WetarMaluku sebanyak 4 lokasi (Warmong, 
Esulit, Lurang, dan Karbubu), dan Sulawesi Tengah se
banyak 1 lokasi (RanangKasimbar) (Gambar 4.21). 
Ada penambahan sumber daya spekulatif sebesar 
115 MWe yang ber asal dari lokasilokasi di atas, 
kecuali untuk daerah RanangKasimbar yang lang
sung dilakukan survei terpadu pada tahun 2011 ini, 

memberikan potensi sebesar 10 MWe pada kelas 
cadanga n terduga.

Keluaran kegiatan survei terpadu geologi, geo
kimia dan geofisika tahun ini, yaitu: rekomendasi 
peningkatan status sumber daya spekulatif menjadi 
sumber daya hipotetik atau cadangan terduga pada 
sebanyak 7 wilayah keprospekan, yaitu hasil survei 
geologi, geokimia, dan geofisika terpadu di daerah 
SumaniSumatra Barat; Way SelabungSumatra Se
latan; RisoSulawesi Barat; Banda BaruMaluku; Ma
randaSulawesi Tengah; Ranang, Kasimbar–Sulawesi 
Tengah; PamancalanBanten (Gambar 4.22). Ada pe
ningkatan status potensi panas bumi hasil dari survei 
terpadu di atas, yaitu sebesar 180 MWe pada kelas 
Cadangan Terduga dan 227 MWe pada kelas Sumber 
Daya Hipotetis. Perbandingan penambahan daerah 
prospek baru dan peningkatan status potensi panas 
bumi 2008 – 2011 ditunjukkan pada Gambar 4.23.

Keluaran kegiatan survei penelitian aliran panas 
tahun ini, yaitu: peningkatan data karakteristik panas 
bumi hasil penelitian aliran panas bumi di Daerah 
Massepe; Sinjai–Sulawesi Selatan; dan Lainea–Sulawesi 
Tenggara. 

Keluaran kegiatan survei magnetotelluric tahun ini, 
yaitu: rekomendasi peningkatan kualitas data geofisika 
(bawah permukaan) di Daerah Way SelabungSuma
tra Selatan, Bukit KiliSumatra Barat, LaineaSulawesi 
Tenggara, LilliSulawesi Barat, MaranaSulawesi Ten
gah, LimbongSulawesi Selatan, KepahiangBengkulu. 
Berdasarkan hasil interpretasi sistem panas bumi 
dari model tahanan Jenis MT di beberapa daerah ini 
diperoleh kedalaman reservoir berkisar kedalaman 
1000  1500 m.

Keluaran (output) kegiatan survei pengeboran 
landaian suhu, yaitu: rekomendasi peningkatan kuali
tas data keprospekan panas bumi di daerah Kepahi
ang  Bengkulu, dan Bora, Kabupaten Sigi  Sulawesi 
Tengah. Pada daerah tersebut dilakukan pengeboran 
Landaian Suhu sebanyak 3 titik Bor, yakni 2 titik bor 
di daerah Bora, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Te
ngah, dengan target kedalaman masingmasing + 250 
m. Dan satu titik bor di daerah Kepahiyang, Kabu
paten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. 

Berdasarkan uraian keluaran (output) kegiatan 
survei pendahuluan, eksplorasi potensi sumber daya 
dan cadangan panas bumi tahun 2011 di atas, maka 
hasil (outcomes) kinerja kegiatan potensi panas bumi 
tahun 2011, telah menghasilkan capaian status sum
ber daya panas bumi tahun 2011 menjadi sebesar 
29.215 MWe dengan jumlah daerah/lokasi keprospe
kan panas bumi 285 lokasi. Perbandingan peningkatan 
status potensi panas bumi 2006 – 2011 ditunjukkan 
pada Gambar 4.24.

Berdasarkan capaian kinerja penyelidikan sumber 
daya Panas bumi di atas, maka diperoleh peningka
tan Status Tahapan Penyelidikan Sumber Daya Panas 
Bumi 2011, yaitu pada tahapan survei terpadu/rinci 
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Gambar 4.21 Peta lokasi penemuan terbaru panas bumi hasil survei pendahuluan tahun 2011.

Gambar 4.22 Lokasi terpadu tahun 2011.

Gambar 4.23 Diagram perbandingan penambahan daerah prospek baru dan pe
ningkatan status potensi panas bumi tahun 20082011.
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permukaan telah mencapai 97 lokasi (32,61%), se
perti yang ditunjukkan pada Gambar 4.25.

Peningkatan status tahapan penyelidikan panas 
bumi tahun ini dapat dijelaskan dengan diagram per
bandingan status penyelidikan 2008 sampai dengan 
2011 (Gambar 4.26).

Kegiatan Rekomendasi Keprospekan, Potensi dan 
Status Sumber Daya Energi Fosil (Batubara, CBM, 
dan Bitumen Padat)

Capain kinerja keluaran (output) rekomendasi 
keprospekan potensi sumber daya batubara dan 
CBM Tahun 2011 terlaksana 9 rekomendasi wilayah 
(75%) dari target 14 rekomendasi wilayah kepros
pekan dari 6 rekomendasi wilayah hasil Penyelidikan 
pendahuluan, 2 rekomendasi wilayah penyelidikan 
batubara bersistem dan 1 rekomendasi wilayah ke
giatan pengeboran dan evaluasi CBM serta 2 re
komendasi kajian/evaluasi energi fosil. Dan keluaran 
rekomendasi keprospekan potensi sumber daya 
gambut, Bitumen Padat dan Migas terlaksana 6 re
komendasi wilayah dari target 6 rekomendasi ke
prospekan, yang terdiri dari: 1 rekomendasi wilayah 
keprospekan sumber daya gambut; dan 5 rekomen
dasi wilayah keprospekan, potensi dan status sumber 
daya bitumen padat. 

Kegiatan pemboran dan evaluasi CBM di daerah 
Kota Tengah Sumatra Selatan, Balangan, Kalimantan 
Selatan dan daerah Meulaboh, Aceh Barat, NAD ti
dak dapat terlaksana karena mengalami gagal proses 
lelang.

Capaian kinerja untuk keluaran (output) reko
mendasi wilayah keprospekan kegiatan penyelidikan 
pendahuluan batubara dan penyelidikan batubara 
bersistem serta kegiatan kajian/evaluasi energi fosil, 
secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 
• 6 rekomendasi wilayah keprospekan potensi 

sumber daya hipotetik
• 2 rekomendasi wilayah keprospekan potensi 

sumber daya tereka,
• 1 rekomendasi Kajian batubara yang berpotensi 

untuk batubara cair

Gambar 4.24 Diagram perbandingan peningkatan potensi panas bumi 2006  2011.

Gambar 4.25 Status tahapan penyelidikan potensi panas bumi 
tahun 2011.
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Tabel 4.19 Capaian Kinerja Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Batubara Tahun 2011

no. Kegiatan Wilayah/Kabupaten sumber daya 
Hipotetik (Ton)

sumber Daya 
Tereka (Ton)

1
Penyelidikan 
Batubara

Sungai Apan, Nunukan, Kaltim 557.000 

Waropko, Bouven Digul, Papua 758.715 

Bacan, Halmahera Selatan, 
Maluku Utara

3.212.945 

Mangole, Maluku Utara 1.350.870,752 

Kaimana, Papua 77.557 

Nanga Kelapan, Sintang, Kalbar 1.032.085 

2
Penyelidikan 
Batubara Bersistem

Muara Kilis, Kab.Tebo, Jambi 87.296.000 18.802.550

3
Penyelidikan 
Batubara Bersistem

Muara Tebo, Kab. Tebo, Jambi 13.000.000 30.374.420

Total 107.285.172,752 49.176.970

Tabel 4.20 Capaian Kinerja Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Coal-Bed Methane Tahun 2011

Kegiatan

sumber Daya Hipotetik Rata-rata 
Methane 
Content 

(Cuft/ton)

Keterangan
Batubara (ton) Methane 

(Cuft)

Pengeboran dan evaluasi 
CBM Sawah Lunto, 
Sumatra Barat

10.995.060 603.806.535 54,92 

• 1 rekomendasi kajian/evaluasi potensi formasi 
pembawa bitumen padat

 Adapun rincian sumber daya masingmasing 
wilayah keprospekan disajikan pada Tabel 4.6. 

Keluaran kegiatan Pengeboran dan Evaluasi CBM, 
yaitu 1 wilayah rekomendasi potensi CBM dan ter
dapat 3 rekomendasi wilayah yang tidak terlaksana, 
disajikan pada Tabel 4.19. 

Dengan demikian hasil (outcomes) dari hasil 
penye lidikan pengeboran dan evaluasi CBM pada 
tahun 2011, tercapainya peningkatan Status Sumber 
daya hipotetik CBM tahun 2011 menjadi sebesar 
4,128 billion cubic feet (BCF).

Keluaran kegiatan penyelidikan gambut, yaitu 1 
rekomendasi wilayah keprospekan potensi gambut 
dengan total sumber daya 315.159.900 ton. Keluaran 
(output) kegiatan penyelidikan bitumen padat, yaitu 5 
wilayah rekomendasi keprospekan potensi bitumen 
padat dengan total sumber daya 46.632.921,17 ton 
(Tabel 4.20).

Capaian hasil kegiatan penyelidikan energi fosil 
tahun 2011, dengan 17 Rekomendasi wilayah kepro
spekan batubara, CBM, Gambut dan Bitumen padat, 

yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan sebagai 
berikut mencakup: 
• Capaian kinerja total sumber daya batubara 

tahun 2011 sebesar156.462.142,752 ton.
• Capaian kinerja potensi CBM sebesar 

603.806.535 standard cubic feet, sehingga Status 
Potensi CBM tahun 2011 dengan sumber daya 
Hipotetik sebesar 4,128 milyar cubic feet.

• Peningkatan sumber daya gambut sebesar 
315.159.900 ton

• Peningkatan sumber daya bitumen padat sebesar 
46.632.921,17 ton.

Kegiatan Rekomendasi Keprospekan, Potensi dan 
Status Sumber Daya Mineral Logam dan Non Logam

sumber Daya Mineral logam

Kegiatan inventarisasi, prospeksi dan eksplorasi min
eral logam tahun 2011 terlaksana sebanyak 12 lo
kasi atau 92,3% dari target 13 wilayah keprospekan, 
dengan keluaran/output 12 rekomendasi wilayah 
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Tabel 4.21 Status Sumber Daya Gas Methane Batubara (Desember 2011)

no Daerah/lokasi Tahun luas 
(km2)

sumber daya Hipotetik Rata-rata 
Methane 
Content 
(Cuft/ton)

Batubara 
(ton) Methane (Cuft)

1 Loa Lepu (Kaltim) 2006 2 x 1 191.726.612 150.711.520 0,7861

2 Buana Jaya (Kaltim) 2007 2 x 1 534.261.545 606.588.270 1,1354

3 Tanah Bumbu (Kalsel) 2008 2 x 1 112.733.226 402.255.325 3,5682

4 Tamiang (Sumsel) 2008 1 x 1 31.792.000 9.114.082 0,2867

5 Tanjung Enim (Sumsel) 2009 2 x 1 7.333.777 730.479.997 99.6153

6 Ombilin (Sumbar) 2009 1 x 0.4 5.200.000 978.212.000 188,31

7 Jangkang (Kalteng) 2010 16.500.000 56.000.000 0,032

8 Nibung (Sumsel) 2010 34.870.000 588.745.080 16.884

9 Paser (Kaltim) 2010 17.174.420 1.687.764 0,3640

10 sawah lunto (sumbar) 2011 10.995.060 603.806.535 54,92

Total sumber daya hipotetik CBM sebesar 4,128 Milyar Cuft

Tabel 4.22 Capaian Kinerja Rekomendasi Keprospekan Sumber 
Daya Gambut dan Bitumen Padat Tahun 2011

no. Kegiatan sumber daya 
(Ton)

1

Inventarisasi dan Eksplorasi 
Gambut Daerah Mengkatip, 
Kabupaten Pulang Pisau, 
Kalimantan Tengah

315.159.900

2

Penyelidikan Pendahuluan 
Bitumen Padat Daerah  
Kabupaten Nunukan, 
Kalimantan Timur

27.031.817

3

Penyelidikan Pendahuluan 
Bitumen Padat Daerah  
Pangkalan Balai, Sumatra 
Selatan

8.428.980

4
Penyelidikan Pendahuluan 
Bitumen Padat Daerah Paniai, 
Papua

Sumber daya 
tidak bisa dihitung 
karena kandungan 
minyak dalam 
batuan hanya 2 
liter/ton

5

Penyelidikan Pendahuluan 
Bitumen Padat Daerah  
Misool, Kabupaten Rajaampat, 
Papua Barat

6.542.900 

6
Penyelidikan Pendahuluan 
Bitumen Padat Daerah  
Wagete, Papua

4.629.224,17

Tabel 4.23 Perbandingan Capaian Kinerja Potensi Energi Fosil 
Tahun 2009–2011

no Komoditi
sumber Daya (Ton)

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

1 Batubara 3.381.383 476.000.618 156.462.142,752 
ton

2 CBM 1.708.691.997 646.432.764 603.806.535 Cuft

3 Gambut 108.961.000 464.771.290 315.159.900 ton

4 Bitumen 
Padat 2.000.000 10.695.370

46.632.921,17 
ton

Gambar 4.27 Diagram perbandingan capaian kinerja potensi 
ener gi fosil tahun 2009  2011.

2009

2010

2011
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no. Kegiatan Wilayah Rekomendasi Keprospekan/sumber Daya mineral logam

1
Eksplorasi 
Umum Logam 
Jarang (REE)

Kabupaten Tapanuli 
Utara Sumatra Utara

Tipe endapan sekunder (hasil pelapukan), sumber daya tereka 4.153.500 m3 
atau sekitar 6.230.250 ton, dengan kandungan unsur terbaik: Ce  2298 ppm 
(0,23 %), La 2518 ppm (0,25 %), Sm 323 ppm, Nd 176074 ppm (17,6 %) dan Pr 
671052 ppm (67,1 %)

2
Eksplorasi 
Umum Endapan 
Timah

Bangka Utara
Indikasi timah primer di Daerah Timpilang pada pegmatit, direkomendasikan 
untuk penyelidikan geofisika IP (Induced Polarization).

3
Eksplorasi 
Umum Bauksit 

Kabupaten Sintang, 
Kalimantan Barat

Sumber daya terukur daerah Sepiluk Senaning, Kecamatan Ketunggau Hulu 
1.797.200 m3

Sumber daya terukur daerah EnkitangSeputau, Kecamatan Ketungau Tengah 
53.520 m3

(Hasil analisis BJ dan kimia belum selesai)

4
Survey Geokimia 
Mineral Logam 

Provinsi Sumatra 
Barat (Kabupaten 
Solok dan Kabupaten 
Solok Selatan)

Indikasi mineralisasi logam mulia ditunjukkan dengan hadirnya butiran emas 
pada konsentrat dulang dalam beberapa lokasi terutama di Daerah Sangir 
Batang Hari (Solok Selatan).

Provinsi Sumatra 
Barat (Kabupaten 
Limapuluh Kota)

Indikasi endapan emas (lokasi pendulangan masyarakat) dan batuan ubahan 
ditemukan di hulu Sungai Sebayang, Desa Jorong Coran, Kecamatan Ngarai 
Sasalaban

5 Prospeksi Pasir 
Besi

Kabupaten Lampung 
Barat, Lampung

Sumber daya konsentrat tertunjuk 170.758,07 ton, MD  4,2 %  27,16%, 
diusulkan perluasan ke arah timur Kecamatan Bengkumat

6 Prospeksi 
Mineral Logam 

Kabupaten Sumba 
Timur, Nusa Tenggara 
Timur

Indikasi mineralisasi logam berupa: kalkopirit, azurite dalam bongkahan dan 
butiran emas dalam dulang

7 Prospeksi Logam 
Emas

Pulau Obi, Kabupaten 
Halmahera Selatan, 
Maluku Utara

Indikasi mineralisasiemas dijumpai di daerah Baru berupa urat kuarsa halus 
(Au 3,3 ppm) mengandung pirittersebar yang menunjukkan tipe epitermal

Kabupaten Sumbawa, 
Nusa Tenggara Barat

Indikasi mineralisasi emas terdapat pada urat kuarsa dengan tekstur vuggy 
dan tidak teramati berasosiasi dengan sulfida tembaga. Analisis kimia yang 
dilakukan pada conto batuan di 3 blok penyelidikan menunjukkan hasil 
sebagai berikut:
1.Blok Mokong, hasil analisis geokimia batuan menunjukkan nilai tertinggi Au 
16.095 ppb. 
2.Blok Teluk Santong, hasil analisis geokimia batuan menunjukkan nilai 
tertinggi Au 93.191 ppb. 
3.Blok Tolo Oi, hasil analisis geokimia batuan menunjukkan sedangkan nilai 
tertinggi Au 3.753 ppb. 

8 Prospeksi 
Endapan Mangan 

Kabupaten Dompu, 
Nusa Tenggara Barat

Sumber daya mangan hipotetik 866.548,9 ton jenis psilomelan dan indikasi 
logam dasar (kalkopirit, galena dan sfalerit), diusulkan penyelidikan geofisika 
terpadu (Geomagnet, Elektro Magnetik, dan Induced Polarization).

9 Inventarisasi 
Mineral Logam

Kabupaten Jayapura, 
Papua

Hamparan Nikel laterit cukup luas dengan ketebalan cukup besar dijumpai di 
Sentani Barat dan Tengah serta indikasi Kromit dalam peridotit terserpentin 
(Pegunungan Cycloop), direkomendasikan penyelidikan Geofisika Terpadu: 
Elektro Magnetik (EM) untuk Nikel laterit dan Geofisika IP (Induced 
Polarization) disertai geologi rinci untuk Nikel primer (Ni sulfide) dan 
Kromit

Kabupaten 
Kepulauan Sitaro, 
Sulawesi Utara

Indikasi emas dalam dua contoh endapan sungai dengan nilai kandungan 
terbaik: 113 ppm dan 237 ppm Au, direkomendasikan penyelidikan umum

10

Survei Geologi 
Rinci dan 
Persiapan Lokasi 
Pengeboran 
Logam Dasar

Daerah Wai Wajo, 
Kabupaten Sikka, 
NTT

Kandungan terbaik logam di sekitar rencana bor (Daerah Wolo Desha): Au 
187 ppb, Cu 566 ppm dan Zn 4090 ppm, telah dipetakan lokasi pengeboran 
inti di lima titik bor di Daerah Wolodhesa.

Tabel 4.24 Capaian kinerja Rekomendasi Wilayah Keprospekan Indikasi Mineralisasi dan Sumber Daya Mineral Logam
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keprospekan mineral logam, yang terdiri dari ke
giatan: Eksplorasi Umum Logam Jarang di Kabupaten 
Tapanuli Selatan, Sumatra Utara; Eksplorasi Umum 
Endapan Timah di Daerah Bangka Utara, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Bangka, Bangka Be
litung; Survei Geokimia Logam di Provinsi Sumatra 
Barat; Prospeksi Pasir Besi di Kabupaten Lampung 
Barat, Lampung, Prospeksi Mineral Logam di Kabu
paten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur; Prospeksi 
Endapan Mangan di Kabupaten Dompu, Nusa Teng
gara Barat; Prospeksi Logam Emas di Pulau Obi, Ka
bupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara; Prospeksi 
Logam Emas di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara 
Barat; Inventarisasi Mineral Logam di Kabupaten 
Jayapura, Papua, Inventarisasi Mineral Logam di Ka

bupaten Kepulauan SITARO, Sulawesi Utara (Tabel 
4.21). 

sumber Daya Mineral non logam 
Kegiatan inventarisasi dan eksplorasi mineral non lo
gam tahun 2011 terlaksana sebanyak 8 lokasi atau 
100%, dari target 8 wilayah keprospekan, dengan ke
luaran 8 rekomendasi wilayah keprospekan mineral 
non logam pada kegiatan: Eksplorasi Umum Endapan 
Dolomit di Kabupaten Karo, Sumatra Utara; Pros
peksi Bahan Baku Semen di Kabupaten Kaimana, 
Papua Barat; Prospeksi Endapan Fosfat di Kabupaten 
Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur Inven
tarisasi Mineral Non Logam di Kabupaten Siak, Riau; 

no. Kegiatan Wilayah
Rekomendasi Keprospekan/sumber Daya mineral logam

Komoditi sumber Daya

1 Eksplorasi Umum 
Endapan Dolomit

Kabupaten Karo, 
Sumatra Utara Dolomit

Sumber daya tertunjuk dolomit 3.715.600.000 
ton, 13,73%  19,43% , dapat digunakan sebagai 
bahan baku pupuk Mg

2 Prospeksi Bahan 
Baku Semen

Kabupaten 
Kaimana, Papua 
Barat

Batugamping Hipotetik 215.525.000.000 ton, kandungan CaO 
ratarata 51.61 % dan MgO ratarata 0.77 %,

Lempung  Hipotetik 2.140.800.000 ton, Al2O3 16.48 %.
Prospek didirikannya industri semen

3 Prospeksi Endapan 
Fosfat

Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, 
Nusa Tenggara 
Timur

Endapan fosfat dijumpai pada perlapisan endapan mangan

Fosfat Hipotetik 25.000 ton, kandungan P2O5 1,33% 
– 3,88%

Batugamping Hipotetik 6.000.000.000 ton, kandungan CaO 
49,5754,43 %

Dolomit Hipotetik 175.000.000 ton, kandungan MgO 
18,27%  20,50%

4
Inventarisasi Mineral 
Non Logam

Kabupaten Siak, 
Riau

Lempung keramik hipotetik 9.712.500 ton
Pasir kuarsa Hipotetik 850.000 ton

Kabupaten Biak 
Numfor dan 
Kabupaten Sufiori, 
Papua

Batugamping Hipotetik 1.525.000.000 ton

Lempung Hipotetik 1.000.000.000 ton

Kabupaten 
Aceh Jaya dan 
Kabupaten Aceh 
Barat, Aceh

Marmer Hipotetik 4.375.000.000 ton CaO 49,67%
53,07% ; MgO 0,58%2,43%

Diorit Hipotetik 465.000.000 ton, digunakan sebagai 
bahan pembuatan jalan trans Aceh

5
Penelitian Batuan 
Ultrabasa untuk 
bahan baku pupuk

Kabupaten 
Halmahera Timur, 
Maluku Utara

Ultrabasa Hipotetik 85.600.000 ton
Hasil analisis kimia MgO belum selesai

6 Penelitian 
Agromineral

Kabupaten Jepara, 
Jawa Tengah

Batuan sebagai sumber 
pupuk Kalium Hipotetik 100.000.000 ton

Tabel 4.25 Capaian Kinerja Rekomendasi Wilayah Keprospekan Mineral Non Logam Tahun 2011 



LAKIP Badan Geologi 2011 69

Inventarisasi Mineral Non Logam di Kabupaten Biak 
Numfor dan Kabupaten Sufiori, Papua. Inventarisasi 
Mineral Non Logam di Kabupaten Aceh Jaya dan Ka
bupaten Aceh Barat, Aceh; Penelitian Batuan Ultraba
sa untuk bahan baku pupuk di Kabupaten Halmahera 
Timur, Maluku Utara; Penelitian Agromineral di Ka
bupaten Jepara, Jawa Tengah ditunjukkan pada Tabel 
4.25.
Kegiatan Rekomendasi pemanfatan potensi, 
jenis bahan galian lain/mineral ikutan dan nilai 
tambah keekonomian sumber daya geologi
Secara umum gambaran capaian hasil kinerja kegiatan 
Penelitian dan Penyelidikan Konservasi Sumber Daya 
Geologi tahun 2011 terlaksana sebanyak 10 wilayah 
dengan keluaran 8 wilayah keprospekan, optimasi 
pemanfatan potensi dan nilai tambah keekonomian 
sumber daya geologi dan 2 wilayah/daerah zona ba
haya dan sebaran unsurunsur yang berbahaya bagi 
kesehatan lingkungan masyarakat.

Penelitian dan Penyelidikan Konservasi Sum
ber Daya Geologi tahun 2011 dilakukan di daerah 
NabirePapua; KonaweSulawesi Tenggara, Minahasa 
UtaraSulawesi Utara; Polewali MandarSulawesi 
Barat; Halmahera selatanMaluku Utara; KapuasKa
limantan Tengah; LinggaKepulauan Riau; GarutJawa 
Barat.

Penelitian konservasi ini dilakukan sebagai upaya 
untuk mendorong pemanfaatan secara optimal atas 
potensi sumber daya geologi, bahan galian mineral 
dan batubara termasuk bahan galian lain dan mineral 
ikutan di wilayah usaha pertambangan, daerah bekas 
tambang, PETI, pertambangan skala kecil, daerah mud 
vulcano, dan mineral ikutan pada daerah panas bumi.

Keluaran yang dapat diperoleh dari kegiatan pene
litian konservasi ini adalah rekomendasi optimalisasi 

sumber daya dan pemanfaatan nilai tambah keeko
nomian pada beberapa bahan galian lain dan mineral 
ikutan (Tabel 4.26).

Pemutakhiran neraca sumber Daya Geologi

Kegiatan pemutakhiran data dan neraca sumber daya 
geologi tahun 2011 ini terdiri dari data dan neraca 
sumber daya mineral logam dan non logam, sumber 
daya energi fosil (batubara, gambut, CBM dan bitu
men padat) dan potensi panas bumi terlaksana 100%. 
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemutakhi
ran database dan neraca sumber daya geologi Indo
nesia dalam bentuk data digital, sehingga diperoleh 
data terbaru sumber daya untuk komoditi mineral 
logam, non logam, batubara dan gambut serta bitu
men padat. 

Pemutakhiran yang telah dilakukan untuk 81 ko
moditi tersebut meliputi: 23 komoditi mineral logam, 
53 komoditi mineral non logam, 4 komoditi energi 
fosil meliputi (batubara, gambut, bitumen padat dan 
coal-bed methane), dan 1 komoditi panas bumi.

Berdasarkan hasil penyusunan dan pemutakhiran 
neraca sumber daya sumber daya geologi tahun ini 
diperoleh keluaran, yaitu: 
1. Peta Neraca Sumber Daya dan Cadangan Panas 

Bumi 2011
2. Peta Neraca Sumber Daya dan Cadangan 

Batubara Tahun 2011
3. Peta Potensi Sumber Daya Gambut Tahun 2011
4. Peta Neraca Sumber Daya Bitumen Padat Tahun 

2011
5. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Logam Mulia 

Tahun 2011
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Gambar 4.28 Rekapitulasi total penambahan sumber daya mineral non logam tahun 2011.
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no. Kegiatan Wilayah
Komoditi/Mineral 

ikutan/Bahan Galian 
lain

Keterangan

1 Penelitian Bahan 
Galian Lain dan 
Mineral Ikutan 
pada Wilayah 
Pertambangan

Minahasa Utara, 
Sulawesi Utara 

Emas 
Di pertambangan emas rakyat Tatelu berkadar antara 
14,84 – 28,944 ppm, berpotensi terbuang dan tertinggal. 

Kaolin
Di penambangan PT. MSM, kaolin berpotensi terbuang 
(menjadi waste) pada penambangan 

Mangan
Potensi mangan relatif kecil, hanya mengisi rongga
rongga kekar diantara batugamping. Apabila diusahakan 
berdampak terhadap pantai wisata Likupang

Batugamping
Potensi batugamping relatif kecil, sebagai bahan baku 
kapur tohor secara terbatas tetapi akan berdampak 
terhadap pariwisata pantai Likupang.

Konawe, Sulawesi 
Tenggara

Nikel
Kromit
Bijih Besi

Daerah Tetewatu, Hasil analisis Ni 2.939 ppm
Cr 1.252 ppm, Fe Tot = 10,57% Sebaran panjang 100 m, 
lebar 75 m, tebal 6 m. Saat ini yang ditambang batuan 
ultrama fik, tanah lateritnya belum dimanfaatkan
Daerah Sonai, PT Citra Aria Sentosa Utama. Hasil 
analisis Ni 13.952 ppm, Cr  1.935 ppm, Fe Tot = 
10,84%.  Luas 420 Ha,  tebal 20 m. Baru ditambang 1,8 
Ha

Batugamping CaO = (50,01%51,71%), MgO = (0,27%1,20%)
Daerah Bumi Indah, saat ini ditambang sebagai tanah 
urug

Tanah lempung 
(Montmorillonite, talc, 
quartz, kaolin, illite) 

Daerah Meluhu penyebarannya cukup luas, saat 
ini belum ditambang. Sebaran Panjang ± 2 km.             
Lebar 200 m. Tebal 23 m.

Emas aluvial Daerah Tawangga, Au = 8.414 ppb, lokasi tambang 
rakyat (PETI).

2 Penyelidikan 
Pemboran 
Potensi Bahan 
Galian  di 
Wilayah Bekas 
Tambang Timah

Pulau Singkep, 
Lingga, Kepulauan 
Riau

Kasiterit 
Estimasi sumber daya kasiterit di Sungai Seruak Hulu 
Gunung Muncung sebesar  625,86 kg, daerah  Air Mas 
II sebesar 61,55 kg dan Tanah Putih sebesar 52,08 kg

Ilmenit

Estimasi sumber daya ilminite di lokasi Sungai Seruak 
HuluGunung Muncung sebesar 280,16 kg, daerah  
Air Mas II sebesar 353,37 kg dan Tanah Putih sebesar  
225,28 kg

Pasir kuarsa
Kadar rata rata SiO2 , 94,68%, Al2O3 2,48% , Fe2O3 
0,46%, CaO 0,01%,  MgO 0,11% umumnya untuk bahan  
baku konstruksi bangunan

3 Penelitian  
Optimalisasi 
Pemanfaatan 
Bahan Galian  

Polewali Mandar, 
Sulawesi Barat Galena

Kadar galena hasil analisis kimia 45%, estimasi sumber 
daya; 7,5 m x 400 m x 500 m (barat laut), 1,0 m x 250 
m x 300 m (tenggara).

Bijih Besi Fe Total: 28,6264,67%, di wilayah PT ISCO sumber 
daya/cadangan terukur 5 juta ton

Emas Primer
Kadar Au: 1,0  2,3 gr/t, tebal 0,33,4 m, terdiri dari 4 
jalur urat kuarsa, dalam zonasi 120 m x 750 m, di Desa 
Sutokko

Gipsum
Hasil analisis: CaO 22,83%, SiO2 39,33%, Al2O3 15,44%, 
MgO 0,64%, HD 18,27%, tebal 0,7 1,5 m; 2 lapisan. 
Lokasi Tinambung

Mika
Hasil analisis: SiO2 45,0147,48%, Al2O3 7,6916,18%, 
CaO 5,9712,48%, MgO 4,7110,28%, HD 6,87,07%. 
lokasi di Kecamatan Mapilli, tebal 0,7 1,5 m;  3 lapisan.

Tabel 4.26 Capaian Kinerja Rekomendasi Wilayah Keprospekan Bahan Galian Lain dan Mineral Ikutan Tahun 2011
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no. Kegiatan Wilayah
Komoditi/Mineral 

ikutan/Bahan Galian 
lain

Keterangan

4 Penelitian 
Mineral Ikutan 
dan Bahan 
Galian Lain Pada 
Lapangan Panas 
Bumi

Kamojang, Garut, 
Jawa Barat

Boron, Unsur tanah 
jarang ( Cerium, 
Lantanum) dalam Brine 

Fluida sumur Kamojang dominan uap kering (97%), 
unsur pada Brine ratarata SiO2 7,85 mg/L, B 1,19 mg/L, 
HCO3 2,06 mg/L, Ce  0,27 ppm, La  0,16 ppm.

Scaling
Kadar ratarata unsur Cu 22 ppm, Zn 16 ppm, La 23 
ppm, Ce 56 ppm

Emas (Au), Hg
Unsur Au di daerah alterasi 2 – 14 ppb, sedangkan 
untuk Hg nilainya cukup besar 255 – 35.400 ppb

Sirtu
Daerah Citiis, Tarogong sumber daya sekitar 3.035.000 
m3, dan di daerah Tutugan, Leles sekitar 581.850.000 m3

5 Penelitian  
Optimalisasi 
Potensi Bahan 
Galiandi Wilayah 
Bekas Tambang

Pujon, Kapuas, 
Kalimantan 
Tengah

Batubara
Daerah Bajuh tebal berkisar 15 – 50 cm, potensi 
sebaran relatif kecil

Emas, zirkon Endapan emas  aluvial  di  Desa Bajuh, Pujon, Merapit 
dan Kota Baru, potensi sebaran 50 Ha, ketebalan 3-5 m

Pasir kuarsa
Kadar rata rata SiO2 , 98,38%, Al2O3,  2,06 %, Fe203 
2,49%, CaO 0,14%, Mgo 0,03% umumnya untuk bahan  
baku bangunan

6 Penelitian  
Optimalisasi 
Potensi Bahan 
Galian Daerah 
Pertambangan 
Rakyat

Nabire, Papua Emas aluvial Lakonius, Siriwo, Distrik Siriwo

Emas aluvial Kilo 80, Centrico, SP2 Kali Bumi  Urumusu, Topo, 
distrik  Uwapa

Emas aluvial Wanggar, Kaladiri, Distrik Wanggar

Emas aluvial Kali Jernih Musairo, Legare, Distrik Makimi

Pasir Sungai Sungai Sanoba, Siriwini, Distrik Nabire. sebaran 
sepanjang sungai 2 km lebar 15 m. 

7 Penelitian 
Geologi Medika

Cisoka, Lebak, 
Banten

Emas, data sebaran 
merkuri pada badan air, 
tanah dan tailing

Endapan sungai Aktif: Unsur Hg, terjadi peningkatan 
signifikan antara daerah rona awal (<100 ppb), dengan 
rona akhir (> 1.000 ppb).
Tailing: Kadar Au masih tinggi > 2 ppm.
Tanah: Unsur Hg, terjadi peningkatan signifikan antara 
daerah rona awal (<100 ppb), dengan rona akhir (> 
1.000 ppb).
Air permukaaan/sungai: Secara umum kadar Hg 
dalam air sungai masih dibawah baku mutu, hanya di 
Sungai Ciupih di sekitar lokasi pengolahan Gunung 
Julang terjadi peninggian di atas baku mutu.
Air limbah: Kadar Hg dari 4 conto air limbah 
pengolahan sianidasi, hanya 2 conto di atas batu mutu 
air limbah pertambang an. 

Lebong Tambang, 
Lebong, Bengkulu

Emas dan sebaran 
merkuri pada badan air, 
tanah dan tailing

Kandungan Hg, As, Pb, dan Cd, berpotensi mencemari 
lingkungan dan dapat berdampak pada kesehatan 
masyarakat

Conto Batuan: Au 0,54 - 85,02 ppm, Hg 3,97 ppm, As 
44 ppm, Pb 337 ppm, Cd < 0,05 ppm
Conto Stream Sediment: Au 0,03 - 7,2 ppm, Hg 2,6 
-23,8 ppm, As < 2 -32,0 ppm, Pb 40,0 -124,0 ppm, Cd 
2 -6 ppm
Conto Tanah: Au 0,01 - 3,02 ppm, Hg 0,03 -41,56 ppm, 
As 4,0 - 52 ppm, Pb 52,0 - 130,0 ppm, Cd 3,0 -7,0 ppm.
Conto Tailing: Au 1613 - 6906 ppb, Hg 628 - 1548 ppm, 
As 12 - 58 ppm, Pb 15 - 86 ppm, Cd <0,05 - 2 ppm.
Conto Air Sungai: Hg 0,06 - 4,71 ppb, Timbal 0,01 - 
0,02 mg/l, Cd  0,01 - 0,10 mg/l. 

Tabel 4.26 Capaian Kinerja Rekomendasi Wilayah Keprospekan Bahan Galian Lain dan Mineral Ikutan Tahun 2011 (Lanjutan)
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6. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Logam Dasar 
Tahun 2011

7. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Logam Besi 
Paduan Besi Tahun 2011

8. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Logam 
Langka Tahun 2011

9. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Logam Mulia 
Tahun 2011

no Pulau Jumlah 
lokasi

Energi Potensi (Mwe)

Total Terpasangsumber Daya Cadangan

spekulatif Hipotetis Terduga Mungkin Terbukti

1 Sumatra 86 4.059 2.543 6.524 15 380 13.521 12

2 Jawa 71 1.710 1.826 3.708 658 1.815 9.717 1.124

3 BaliNusa 
Tenggara 27 410 359 983 0 15 1.767

4 Kalimantan 12 145 0 0 0 0 145

5 Sulawesi 56 1.287 139 1.285 150 78 2.939 60

6 Maluku 30 545 97 409 0 0 1.051

7 Papua 3 75 0 0 0 0 75

Total 285 8.231 4.964 12.909 823 2.288 29.215 1.196

13.195 16.020
29.215

Tabel 4.27 Status Potensi Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Tahun 2011
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Gambar 4.29 Diagram perbandingan peningkatan potensi panas bumi 2009 – 2011.

10. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Bahan 
Bangunan Tahun 2011 

11. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Industri 
Tahun 2011

12. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Bahan 
Keramik Tahun 2011

Hasil pemutakhiran neraca sumber daya sumber 
daya geologi tahun ini, yaitu termutakhirkannya data 
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Gambar 4.30 Status potensi sumber daya dan cadangan batu
bara tahun 2009  2011.

Gambar 4.31 Status potensi sumber daya gambut tahun 
2009  2011.

Gambar 4.32 Status potensi sumber daya bitumen padat ta
hun 2009  2011.

Gambar 4.33 Status potensi sumber daya dan cadangan mineral logam tahun 2009  2011.

potensi dan status sumber daya dan cadangan, yang 
meliputi untuk beberapa komoditi, mencakup: po
tensi panas bumi, strategis mineral baik logam mau
pun non logam, batubara, dan gambut serta bitumen 
padat. Gambaran hasil capaian kinerja kegiatan ini 
dapat dijelaskan dengan status potensi sumber daya 
dan cadangan panas bumi tahun 2011; perbandingan 
status potensi sumber daya energi fosil (batubara, 
CBM, gambut dan bitumen padat) serta status po
tensi sumber daya mineral untuk komoditi strategis 
untuk tahun 2009 – 2011 ditunjukkan pada Gambar 
4.30  4.35.
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Gambar 4.33 Status potensi sumber daya dan cadangan mineral logam tahun 2009  2011 (lanjutan).

Gambar 4.34 Status potensi sumber daya dan cadangan mineral non logam tahun  2009  2011.
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4.2.5 Capaian sasaran 5

Sasaran 5: Meningkatnya pemanfaatan hasil 
penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang 
lingkungan geologi dan air tanah

(1) Realisasi Pencapaian sasaran

Realisasi pencapaian sasaran 5 dapat dilihat pada 
Tabel 4.28.

(2)  Evaluasi Capaian sasaran

Pengeboran air tanah dalam di daerah sulit air 
sebanyak 260 lokasi, yang terdiri dari 255 Titik 
Sumur pemboran Air Tanah dan 5 Titik Sumur 
Pantau, dengan hasil jumlah debit air/tahun sebanyak 
2.256,120 liter/jam, dan jumlah peruntukan 626.700 
jiwa sehingga meningkatnya kemudahan penyediaan 
sarana air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja kegiatan 
pengungkapan potensi lingkungan geologi terlihat 
bahwa semua target indikator kinerja dapat tercapai
sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini dikarenakan 
adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara 
Badan Geologi dengan pemerintah daerah setem
pat. Monitoring dan evaluasi kegiatan secara ber
kesinambungan juga terus dilakukan.

Kegiatan penyelidikan geologi lingkungan wilayah 
perkotaan, regional, pesisir dan pulaupulau kecil, 
pertambangan, kawasan karst, kawasan cagar alam 
geologi dan untuk seluruh hasil penyelidikan tersebut 
adalah berupa rekomendasi kesesuaian peruntuk an 
lahan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dae
rah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Tata 
Ruang Wilayah. Pada Tahun anggaran 2011 ini seban
yak 5 kegiatan Penataan Ruang belum terealisasikan 
dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia di 
PSDATGL untuk mengerjakan kegiatan ini. Kegiatan 
tersebut ialah penataan ruang untuk kawasan rawan 
tsunami, pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, 
penyelidikan potensi air tanah dan konfigurasi akuifer 
dan pemetaan kawasan rawan bencana gunung api di 
Pulau Lombok. Sementara untuk kegiatan inventari
sasi geologi lingkungan pasca bencana geologi untuk 
evaluasi penataan ruang tidak dilakukan karena pada 
tahun anggaran 2011 tidak terjadi bencana geologi.

Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan air ta
nah, harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu 
dan berwawasan lingkungan serta didasarkan pada 
cekungan air tanah. Dalam rangka mempersiapkan 
kebijakan pengelolaan air tanah, telah diselesaikan 
pemetaan untuk penentuan batas cekungan air tanah 
(CAT) di seluruh Indonesia. Pusat Sumber Daya Air 
Tanah dan Geologi Lingkungan juga telah memasuk
kan usulan pedoman bidang air tanah, geologi teknik 
dan geologi lingkungan sebanyak 8 NSPK ke Badan 
Geologi.

Gambar 4.34 Status potensi sumber daya dan cadangan mineral non logam tahun  2009  2011 (lanjutan).
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(3) Gambaran Hasil Kegiatan
Kegiatan pemboran air tanah telah dilaksanakan 

sebanyak 260 titik/lokasi, yang terdiri dari 255 titik/
lokasi pemboran air sumur dalam dan 5 titik/loka
si pemboran sumur pantau dengan rincian sebagai 
berikut: 

Lokasi Pemboran air sumur
• Banten   :  16 lokasi  
• Jawa Barat   :  20 lokasi
• Jawa Tengah   :  44 lokasi
• Jawa Timur   :  38 lokasi
• D.I. Yogyakarta  :  15 lokasi
• Nanggroe Aceh Darussalam :   7 lokasi
• Sumatra Barat  :   4 lokasi
• Sumatra Utara  :  11 lokasi
• Riau   :   6 lokasi
• Kepulauan Riau  :   2 lokasi
• Sumatra Selatan  :   7 lokasi
• Jambi   :   1 lokasi
• Lampung   :  12 lokasi
• Nusa Tenggara Barat     :  14 lokasi
• Nusa Tenggara Timur :  26 lokasi 
• Kalimantan Barat  :   8 lokasi
• Kalimantan Selatan   :   1 lokasi
• Kalimantan Timur  :   2 lokasi
• Sulawesi Selatan  :   6 lokasi
• Sulawesi Tenggara   :   4 lokasi
• Sulawesi Barat  :   1 lokasi
• Maluku Utara  :   1 lokasi
• Maluku   :   1 lokasi
• Papua   :   6 lokasi
• Papua Barat    :   2 lokasi  

  

Lokasi Pemboran sumur pantau
DKI Jakarta   :   5 lokasi

Pelaksanaan kegiatan pemboran tersebut 
menghasikan total debit air sebesar 2.256,120 liter/
jam dengan peruntukan sebanyak 626.700 Jiwa di 
daerah sulit air/desa tertinggal.

Kegiatan Pengungkapan Potensi Lingkungan Geologi:

Geologi Lingkungan

Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan
Kegiatan Penyelidikan Geologi Lingkungan 

Perkotaan telah dilaksanakan sebanyak 7 lokasi, beri
kut adalah rincian lokasi kegiatan:
• Tata Ruang Bawah Tanah DKI.
• Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota 

Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat
• Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota 

Kedungsepur Bagian Timur (Demak, Grobongan), 
Provinsi Jawa Tengah.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota 
Soroako, Provinsi Sulawesi Tenggara.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan 
Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan 
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan 
Kota Merauke, Provinsi Papua.

Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional
Kegiatan Penyelidikan Geologi Lingkungan Re

gional dilaksanakan sebanyak 3 lokasi, sebagai berikut:  

indikator Kinerja satuan Target Realisasi Capaian

Jumlah rekomendasi teknis penataan ruang dan pengembangan 
wilayah berbasis geologi

Laporan 100 95 95 %

Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi 
teknik, geodinamik dan infrastruktur Lokasi 13 13 100%

Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan air tanah sebagai 
sumber air bersih

Lokasi 255 255 100 %

Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan geologi lingkungan 
kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000

Lokasi 7 7 100%

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk 
tata ruang pada skala 1:100.000

Lokasi 16 16 100%

Jumlah kawasan kars yang terpetakan pada skala 1:50.000 Kawasan 2 2 100%

Tabel 4.28 Capaian Kinerja Pengungkapan Potensi Lingkungan Geologi
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• Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional Kabu
paten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional 
Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional 
Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatra Utara.

Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan
Kegiatan Penyelidikan Geologi Lingkungan Ka

wasan Pertambangan telah dilaksanakan di sebanyak 
7 lokasi sebagai berikut:
• Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Per

tambangan Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi 
Barat.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pert
ambangan Pohuwatu, Provinsi Gorontalo.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pert
ambangan Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pert
ambanganKapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Per
tambangan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra 
Utara.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Per
tambangan Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

• Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pert
ambangan Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Penyelidikan dan Evaluasi Geologi Lingkungan Konservasi 
Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Karst, dan Lokasi 
TPA Sampah

Kegiatan Penyelidikan Geologi Lingkungan Kon
servasi Lindung Geologi, Kawasan Kars, dan Lokasi 
TPA Sampah dilaksanakan di sebanyak 6 lokasi se
bagai berikut:
• Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Lind

ung Geologi Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
• Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Kars 

Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
• Evaluasi Geologi Lingkungan Kawasan Kars Ka

bupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.
• Evaluasi Geologi Lingkungan Kawasan Kars Ka

bupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
• Evaluasi Geologi Lingkungan Kawasan Kars Ka

bupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
• Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Loka

si TPA Sampah Kabupaten Pagar Alam, Provinsi 
Sumatra Selatan.

Inventarisasi Geologi Lingkungan Tata Ruang
Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Ling

kungan pada tahun anggaran 2011, telah melak
sanakan kegiatan inventarisasi geologi lingkungan tata 
ruang sebanyak 6 lokasi, berikut adalah rincian lokasi 
kegiatan:
• Inventarisasi Geologi Lingkungan Tata Ruang 

Wilayah Sumatra.

• Inventarisasi Geologi Lingkungan Tata Ruang 
Wilayah Kalimantan.

• Inventarisasi Geologi Lingkungan Tata Ruang 
Wilayah Sulawesi.

• Inventarisasi Geologi Lingkungan Tata Ruang 
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

• Inventarisasi Geologi Lingkungan Tata Ruang 
Wilayah Maluku dan Papua.

• Inventarisasi Geologi Lingkungan Tata Ruang 
Wilayah Jawa.

Spatial Planning on Lombok Island-Cooperation with 
Georisk

Kegiatan Spatial Planning di Pulau Lombok bekerja 
sama dengan Georisk telah dilaksanakan sebanyak 4 
kegiatan:
• Makrozonasi dan Mikrozonasi Bencana Gempa 

Bumi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
• Inventarsi Sumber Daya Mineral, Lombok Barat.
• Pemetaan Geologi Teknik, Nusa Tenggara Barat.
• Penataan Ruang Berbasis Geologi, Lombok 

Timur.

Penataan Ruang Pasca Bencana Geologi
Kegiatan penataan ruang pasca bencana geologi 

telah dilaksanakan melalui Kajian Geologi Lingkung
an terhadap Banjir Bandung Selatan.

Monitoring Geologi Lingkungan
Kegiatan monitoring geologi lingkungan dilakukan 

sebanyak 2 kali untuk Monitoring Perubahan Fungsi 
Ruang Akibat Kerusakan Lingkungan Geologi, 
Lumpur Sidoarjo.

Geologi Teknik

Pemetaan Geologi Teknik 
Kegiatan Pemetaan Geologi Teknik dilaksanakan 

sebanyak 26 lokasi, sebagai berikut:
• Pemetaan Geologi Teknik Lembar Lombok (Ba

gian Barat), Nusa Tenggara Barat.
• Pemetaan Geologi Teknik Lembar Lombok (Ba

gian Timur),Nusa Tenggara Barat.
• Pemetaan Geologi Teknik Pulau Sumbawa (Dom

pu).
• Pemetaan Geologi Teknik Pulau Sumbawa (Raba).
• Pemetaan Geologi Teknik Pulau Sumbawa (Sum

bawa Besar).
• Pemetaan Geologi Teknik Pulau Sumbawa (Tali

wang).
• Pemetaan Geologi Teknik daerah Negara, Bali.
• Pemetaan Geologi Teknik daerah Buleleng, Bali.
• Groundcheck Peta Siap Terbit Banten (2 lokasi).
• Groundcheck Peta Siap Terbit Jawa Barat (4 lo

kasi).
• Groundcheck Peta Siap Terbit Jawa Tengah (3 lo
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kasi).
• Groundcheck Peta Siap Terbit Daerah Istimewa 

Yogyakarta.
• Groundcheck Peta Siap Terbit Jawa Timur (4 lo

kasi).
• Groundcheck Peta Siap Terbit Bali (2 lokasi).

Pemetaan Geologi Teknik Perkotaan pada Kawasan Per-
batasan NKRI, Pusat Kegiatan Wilayah dan Nasional Pu-
lau Terluar.

Pemetaan Geologi Teknik perkotaan pada ka
wasan perbatasan NKRI, pusat kegiatan wilayah dan 
nasional pulau terluar dilaksanakan sebanyak 5 lokasi, 
sebagai berikut:
• Pemetaan Geologi Teknik Kota Ternate, Maluku 

Utara.
• Pemetaan Geologi Teknik Kota Tanjung Redeb, 

Kalimantan Timur.
• Pemetaan Geologi Teknik Kota Tarakan, Kaliman

tan Timur.
• Pemetaan Geologi Teknik Pulau Terluar Pulau 

Sumba (Waikabubak), NTT.
• Pemetaan Geologi Teknik Pulau Terluar Pulau 

Sumba (Waingapu), NTT.

Penyelidikan Geologi Teknik untuk Kasus-Kasus Bahaya 
& Kendala Geologi Teknik dan Isu-Isu Strategis Nasional

Penyelidikan untuk KasusKasus Bahaya & Ken
dala Geologi Teknik dan IsuIsu Strategis Nasional 
dilaksanakan sebanyak 2 lokasi, sebagai berikut:
• Penyelidikan Geologi Teknik Liquifaksi Bengkulu
• Evaluasi Geologi Teknik Situ/Waduk di Kabupat

enTangerang, Banten

Penyelidikan Geologi Teknik untuk Menunjang Rencana 
Pembangunan Infrastruktur

Penyelidikan Geologi Teknik untuk Menunjang 
Rencana Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan 
dengan kegiatan peta dan rekomendasi geologi 
teknik infrastruktur pengembangan jalan di Sumenep 
Jawa Timur.

Evaluasi Geologi Teknik Amblesan Tanah
Kegiatan Evaluasi Geologi Teknik dilaksanakan 
sebanyak 2 kali, sebagai berikut:
• Evaluasi Geologi Teknik Landsubsidence on 

Jakarta-Cooperation with China di DKI Jakarta.
• Evaluasi Geologi Teknik Landsubsidence di 

Semarang, Jawa Tengah.

Monitoring Geologi Teknik
Monitoring geologi teknik Lumpur Sidoarjo, Jawa 

Timur dilakukan sebanyak 3 kali,.

Penelitian Hydropower
Penelitian Hydropower dilaksanakan sebanyak 5 
lokasi, sebagai berikut:

• Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Mikrohidro 
Daerah Kiara Sari, Kabupaten Bogor.

• Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Mikrohidro 
Daerah Sub DAS Cibuni3, Kabupaten Sukabumi, 
Jawa Barat.

• Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Mikrohidro 
Daerah Sub DAS Cibuni4, Kabupaten Sukabumi, 
Jawa Barat.

• Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Mikrohidro 
Daerah Sub DAS Cikaso3, Kabupaten Sukabu
mi, Jawa Barat.

• Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Mikrohidro 
Daerah Sub DAS Cimandiri, Kabupaten Suka
bumi, Jawa Barat.

Bidang Air Tanah
Air tanah pada suatu cekungan air tanah (CAT) 

tergolong penting dan strategis, karena menyangkut 
kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam 
berbagai aktivitas masyarakat, terutama sebagai paso
kan penyediaan air minum pedesaan dan perkotaan, 
serta proses industri. Hal ini disebabkan, antara lain, 
air tanah umumnya tersebar luas dan pemakaiannya 
dapat dilakukan di daerah yang memerlukan (in situ) 
dengan biaya lebih murah dibandingkan pemakaian 
air permukaan.

Air tanah meskipun termasuk dalam sumber daya 
alam yang dapat diperbaharui, namun proses pem
bentukannya memerlukan waktu lama, mencapai 
puluhan tahun hingga ribuan tahun, apabila air tanah 
tersebut telah mengalami kerusakan baik kuantitas 
maupun kualitasnya maka proses pemulihannya akan 
membutuhkan waktu lama, biaya tinggi dan teknologi 
yang rumit, bahkan tidak akan kembali pada kondisi 
awalnya. 

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dis
ertai percepatan kemajuan pembangunan dewasa 
ini, pemakaian air tanah menunjukkan kecenderun
gan semakin meningkat. disisi lain mengingat keter
batasan potensi ketersediaan dan daya dukung ling
kungannya, suatu saat akan menyebabkan terjadinya 
penurunan dan berlanjut pada kerusakan kondisi dan 
lingkungan air tanah, maka dari itu diperlukan tinda
kan pengelolaan air tanah.

Pengelolaan air tanah harus dilakukan secara 
menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan 
serta didasarkan pada cekungan air tanah, seperti 
yang dinyatakan dalam Pasal 3 dan Pasal 12 ayat (2). 
Undangundang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 43 
Tahun 2008 tentang Air Tanah. Pengertian cekungan 
air tanah disini yaitu suatu wilayah yang dibatasi oleh 
batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidroge
ologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan 
pelepasan air tanah berlangsung. Dalam rangka mem
persiapkan kebijakan pengelolaan air tanah, telah dis
elesaikan pemetaan untuk penentuan batas cekungan 
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air tanah (CAT) di seluruh Indonesia sebanyak 421 
Cekungan, yang terdiri dari 4 CAT Lintas Negara, 
35 CAT lintas Provinsi, 176 CAT Lintas Kabupaten/
Kota, 206 CAT dalam Kabupaten/Kota. 

Menilik peranan air tanah yang penting sebagai 
salah satu sumber air baku maka dan dalam rangka 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
terhadap kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan 
pengendalian daya rusak air tanah. Badan Geologi 
melakukan beberapa kegiatan di bidang air tanah, 
antara lain:

Pemetaan Hidrogeologi Bersistem Skala 1:250.000 
Pemetaan Hidrogeologi Bersistem Skala 1:250.000 

telah dilaksanakan sebanyak 5 lembar. Berikut adalah 
rincian lokasi kegiatan pada tahun anggaran 2011:
• Pemetaan Hidrogeologi Bersistem Skala 

1:250.000 Lembar 0911 Manna (Pulau Sumatra).
• Pemetaan Hidrogeologi Bersistem Skala 

1:250.000 Lembar 1417  Siluas (Pulau Kaliman
tan).

• Pemetaan Hidrogeologi Bersistem Skala 
1:250.000 Lembar 2910  Tual (Maluku).

• Pemetaan Hidrogeologi Bersistem Skala 
1:250.000 Lembar 2214–Batui (Pulau Sulawesi).

• Pemetaan Hidrogeologi Bersistem Skala 
1:250.000 Lembar 1512–Tanjung Putting dan 
Lembar 1612 Kuala Pambunga (Pulau Kaliman
tan)

Penyelidikan Potensi Air Tanah
Penyelidikan Potensi Air Tanah dilaksanakan den

gan kegiatan penyelidikan Potensi CAT Wonosari, 
DIY Yogyakarta dan Jawa Timur.

Penyelidikan Konservasi Cekungan Air Tanah
Penyelidikan Konservasi Air Tanah dilaksanakan 

pada 2 lokasi, yaitu:
• Penyelidikan Konservasi Air Tanah CAT Padang 

Pariaman.
• Penyelidikan Konservasi Air Tanah CAT Medan, 

Sumatra Utara.
• Penyelidikan KonfigurasiCekungan Air Tanah

Penyelidikan Konfigurasi Cekungan Air Tanah 
dilaksanakan pada 2 lokasi, yaitu:
• Penyelidikan Konfigurasi Akuifer CAT Metro-

Sukabumi, Sumatra.
• Penyelidikan Konfigurasi Akuifer CAT Jayapura, 

Papua.

Penelitian dan Perekayasaan pada Cekungan Air Tanah
Kegiatan penelitian dan perekayasaan pada cekun

gan air tanah dilaksanakan sebanyak 4 lokasi, yaitu:
• Penelitian Intrusi Air Laut Daerah Pantai Utara 

pada CAT Jakarta dan CAT KarawangBekasi, 
Jawa.

• Penelitian dan Potensi Air Tanah di Pulau Sebatik, 
Kalimantan.

• Kualifikasi dan Pemodelan CAT Tegal, Brebes, 
Jawa Tengah.

• Rekayasa Teknik Imbuhan Air Tanah pada Akui
fer tidak tertekan di CAT KaranganyarBoyolali, 
Jawa Tengah.

Pemantauan Kuantitas dan Kualitas Air Tanah
Kegiatan pemantauan kuantitas dan kualitas pada 
cekungan air tanah dilaksanakan sebanyak 3 lokasi, 
yaitu:
• Pemantauan kuantitas dan kualitas CAT Den

pasar, Bali.
• Pemantauan kuantitas dan kualitas CAT Band

ung, Jawa Barat.
• Pemantauan kuantitas dan kualitas Air Tanah 

Daerah semburan Lumpur Sidoarjo, Jawa Timur.

4.2.6 Capaian sasaran 6

Sasaran 6: Meningkatnya pemanfaatan hasil 
penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi 
dan mitigasi bencana geologi

(1) Realisasi Pencapaian sasaran

Realisasi pencapaian sasaran 6 dapat dilihat pada 
Tabel 4.29.

(2) Evaluasi Capaian sasaran

Selama Tahun 2011, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi, Badan Geologi memberikan reko
mendasi teknis kepada pemerintah daerah berkaitan 
perubahan aktivitas gunung api, kejadian gempa bumi 
dan gerakan tanah. Informasi perubahan status dan 
tingkat aktivitas serta rekomendasi teknis antisipasi 
bencana gunung api disampaikan kepada Badan Na
sional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi 
terkait lainnya. Himbauan untuk meningkatkan ke
waspadaan juga diberikan kepada Pemerintah Dae
rah yang wilayahnya memiliki gunung api dan ramai 
dikunjungi wisatawan maupun pendaki terutama 
pada peringatan Kemerdekaan RI, Hari Raya Lebaran, 
Natal dan Tahun Baru

Berdasarkan realisasi capaian kinerja kegiatan 
pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana ge
ologi terlihat bahwa target indikator kinerja melebihi 
dari sasaran (271 %). Uraian capaian indikator kinerja 
yang maksimal tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 
target yang direncanakan terlaksana dengan baik dan 
terdapat beberapa rekomendasi/kegiatan tambahan. 
Kegiatan tersebut antara lain tanggap darurat ben
cana gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan gunung 
api, penyelidikan pasca gerakan tanah serta kegiatan 
pemberian tanggapan dan rekomendasi teknis kejadi
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an gerakan tanah (82 gerakan tanah) dan tanggapan 
gempa bumi dengan skala lebih dari 5 SR (114 gempa 
bumi) serta rekomendasi teknis ketika gunung api 
mengalami peningkatan status (21 gunung api) se
hingga harus ditanggapi dan diberikan rekomendasi 
teknis walaupun tidak menimbulkan korban jiwa 
tetapi hal ini dilaksanakan untuk meredam kepani
kan masyarakat. Kejadian gerakan tanah pada tahun 
2011 tidak sebanyak kejadian gerakan tanah pada ta
hun 2010 hal ini disebabkan curah hujan pada tahun 
2011 mengalami penurunan, demikian juga kejadian 
gempa bumi dan letusan gunung api pada tahun 2011 
dampaknya tidak separah kejadian gempa bumi dan 
letusan gunung api tahun 2010.

(3) Gambaran Hasil Kegiatan

Capaian kinerja pemantauan kegiatan gunung api ak
tif tipe A mencapai 100 %, Seluruh gunung api tipe 
A (68 gunung api) dipantau secara intensif dari Pos 
Pengamatan Gunung Api, 37 diantaranya selain di

pantau melalui Pos Pengamatan Gunung Api juga di
pantau melalui Regional Center (10 Regional Center). 
Kegiatan ini tercapai 100% karena merupakan ke
giatan prioritas dan bersifat rutinitas. Seluruh data 
kegempaan tersebut ditransmisikan ke Badan Geo
logi di Bandung melalui VSAT, khusus untuk Gunung 
Api Anak Krakatau data kegempaan ditransfer me
lalui VSAT tanpa melalui Regional Center. Transmisi 
data deformasi (tilt dan GPS) dari beberapa gunung 
api ke PVMBG melalui sistem SMS dan VSAT. Data 
tilt yang terpantau melalui sistem SMS meliputi Gu
nung Api Talang, Gunung Api Merapi, Gunung Api 
Kelud,Gunung Api Batur, dan Gunung Api Anak 
Krakatau. Sedangkan data GPS Gunung Api Lokon 
terkirim melalui sistem VSAT. Transmisi data gas dari 
Gunung Api Dieng dan Gunung Api Merapi dilakukan 
melalui sistem SMS.

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Manaje-
men
Pengolahan data dan sistem informasi manajemen 
meliputi proses pengiriman data dari pos pengamatan 

Tabel 4.29 Capaian Kinerja Pengungkapan Potensi dan Informasi Gunung Api dan Bencana Geologi lainnya

indikator Kinerja satuan Target Realisasi Capaian

Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana 
geologi Rekomendasi 109 296 271 %

Jumlah gunung api yang dipantau untuk 
kegiatan gunung api tipe A dari Pos 
Pengamatan Gunung Api Gunung Api

68 gunung api 
dipantau melalui pos 
PGA dan 37 gunung 
api dipantau melalui 
10 regional center

68 gunung api 
dipantau melalui 
pos PGA dan 
37 gunung api 
dipantau melalui 
10 regional 
center

100 %

Jumlah lokasi pemetaan kawasan rawan 
bencana gunung api, peta geologi gunung api, 
peta zona kerentananan gerakan tanah, peta 
mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, peta 
KRB tsunami dan peta risiko gempa bumi/
tsunami, gerakan tanah dan gunung api.

Laporan 59 59 100 %

Peta 59 59 100 %

Tersedianya informasi peringatan dini 
bencana gunung api dan bencana geologi 
lainnya

Laporan dan 
informasi 
peringatan dini

27 60 222 %

Jumlah informasi Penelitian dan Mitigasi 
Bencana Gunung api, Gempa bumi, Tsunami, 
Gerakan Tanah

Laporan 39 41 105 %

Jumlah sosialisasi, publikasi, pameran, 
pelatihan kebencanaan dan penyusunan 
rencana kontinjensi

dokumen 11 11 100 %

Tersusunnya Pedoman Mitigasi Bencana 
Gunung Api dan Pedoman Mitigasi Gerakan 
Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami 

pedoman 9 9 100 %
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gunung api (PGA) di seluruh Indonesia ke kantor 
Badan Geologi di Bandung. Proses pengiriman data 
dari Pos PGA tersebut meliputi:
1. Pengiriman data cuaca, visual, dan kegempaan 

harian dari setiap pos pengamatan gunung api 
melalui komunikasi SSB. Data harian tersebut 
kemudian dicatat dan disimpan dalam media 
komputer serta dijadikan database kegempaan 
setiap gunung api.

2. Pengiriman data kegempaan digital dari beberapa 
gunung api yang dipusatkan dalam satu regional 
center (RC) tertentu. Dari Pos RC data ditrans
misikan ke Badan Geologi di Bandung melalui 
sistem VSAT (Very Small Aperture Terminal); yaitu 
stasiun penerima sinyal dari satelit dengan an
tena penerima berbentuk piringan berdiameter 
kurang dari 3 m. Piringan tersebut menghadap ke 
arah satelit geostasioner. Sampai tahun 2010, pos 
RC yang menjadi pusat pengumpulan data adalah 
data kegempaan yang ditransmisikan langsung 
ke kantor pusat Badan Geologi melalui sistem 
VSAT tanpa melalui RC adalah Gunung Api Anak 

Krakatau. Dengan demikian sampai tahun 2011, 
data kegempaan dari 37 gunung api dapat telah 
dapat dikirim langsung ke kantor pusat Badan 
Geologi di Bandung melalui sistem VSAT (Tabel 
4.31).

3. Transmisi data gempa melalui Sistem Telemetri 
Radio. Sistem ini meliputi pengiriman data gempa 
dari stasiun seismik ke PVMBG melalui transmisi 
gelombang radio. Gunung api yang menggunakan 
sistem ini adalah Gunung Api Salak, Gunung Api 
Gede, dan Gunung Api Tangkubanparahu.

4. Transmisi data deformasi (tilt dan GPS) dari 
beberapa gunung api ke PVMBG melalui sistem 
SMS dan VSAT. Data tilt yang terpantau melalui 
sistem SMS meliputi Gunung Api Talang, Gunung 
Api Merapi, Gunung Api Kelud,Gunung Api Batur, 
dan Gunung Api Anak Krakatau. Sedangkan data 
GPS Gunung Api Lokon terkirim melalui sistem 
VSAT.

5. Transmisi data gas dari Gunung Api Dieng dan 
Gunung Api Merapi dilakukan melalui sistem 
SMS.

Berdasarkan capaian kinerja pemetaan kawasan 
rawan bencana (KRB) gunung api, peta geologi gu
nung api, peta zona kerentananan gerakan tanah, peta 
mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, peta KRB tsu
nami dan peta risiko gempa bumi/tsunami, gerakan 
tanah dan gunung api di atas terlihat bahwa kegiatan 
pemetaan kawasan rawan bencana dan pemetaan/
analisis risiko gunung api dan bencana geologi lainnya 
tercapai 100%, hal ini karena kegiatan tersebut meru
pakan kegiatan prioritas Badan Geologi dan meru
pakan kegiatan rutinitas. Kondisi geologi Indonesia 

no. nama Gunung Api status sejak

1 Lokon Siaga 24 Juli 2011

2 Karangetang Siaga 08 Agustus 2011

3 Papandayan Siaga 13 Agustus 2011

4 Anak Krakatau Siaga 30 September 2011

5 Gamalama Siaga 04 Desember 2011

6 Ijen Siaga 18 Desember 2011

7 Gamkonora Waspada 03 Mei 2011

8 Dieng Waspada 10 Juni 2011

9 Bromo Waspada 13 Juni 2011

10 Marapi Waspada 03 Agustus 2011

11 Lewotobi Perempuan Waspada 31 Agustus 2011

12 Soputan Waspada 08 September 2011

13 Ibu Waspada 08 September 2011

14 Lewotobi LakiLaki Waspada 22 September 2011

15 Tambora Waspada 09 Oktober 2011

16 Anak Ranakah Waspada 22 Oktober 2011

17 Sundoro Waspada 05 Desember 2011

18 Sinabung Waspada 07 Oktober 2010

19 Kerinci Waspada 09 September 2010

20 Talang Waspada 17 April 2010

21 Sangeang Api Waspada 04 Juni 2009

22 Semeru Waspada 16 Juli 2009

23 Dukono Waspada 13 Juni 2008

Tabel 4.30 Status Aktivitas Gunung Api Tahun 2011
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Gambar 4.35 Kejadian gerakan tanah (atas) dan jumlah korban 
me ninggal dunia (bawah) akibat gerakan tanah di Indonesia pada 
tahun 2011.
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dengan faktorfaktor geologi, klimatologi yang san
gat dominan menjadikan beberapa wilayah Indonesia 
rawan akan bencana alam gunung api, gerakan tanah, 
gempa bumi dan tsunami. Saat ini bencana tersebut 
belum dapat diprediksi kapan dan dimana terjadinya, 
tetapi de ngan melakukan pemetaan kawasan rawan 
bencana dapat dilakukakan identifikasi di daerah 
yang berpotensi terjadi bencana jika terjadi letusan 
gunung api, gempa bumi/tsunami dan gerakan tanah.

Pemetaan/analisis risiko sangat diperlukan untuk 
mengetahui risiko dan kerugian yang mungkin ter
jadi jika terjadi bencana geologi, baik letusan gunung 
api, gempa bumi/tsunami maupun gerakan tanah. De
ngan analisis risiko tersebut dapat disiapkan langkah
langkah kesiapsiagaan, baik melalui penanggulangan 
struktural maupun peningkatan kapasitas masyarakat 
dalam menghadapi bencana geologi. 

Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia 
No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
harus menjadi perhatian yang sangat penting, hal ini 
didukung dengan adanya serta UU No. 26 Tahun 
2007 tentang penataan ruang. Rencana Aksi Nasional 
Tahun 2006 yang diluncurkan oleh BAPPENAS ten
tang Pengurangan Risiko Bencana. UU No. 24 Tahun 
2007 pasal 40 ayat 3 menyebutkan setiap kegiatan 
pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang me
nimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko 
bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan 
bencana sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan 

no. Regional 
Center Gunung Api yang terpantau

1 Tomohon
Karangetang, Ruang, Tangkoko, 
Lokon, Mahawu, Soputan, Awu 

2 Semeru Semeru, Bromo, dan Lamongan

3 Batur Batur dan Agung

4 Guntur
Guntur, Galunggung, Papandayan, 
dan Ciremai

5 Bukiitinggi Tandikat, Marapi, dan Talang

6 Iya, Ende Iya, Rokatenda, dan Kelimutu

7 Inerie, Bajawa Inerie, Inelika, dan Ebulobo

8 Lewotolo Lewotolo, Ileboleng, Sirung, 
Iliwerung

9 Ternate Gamalama, Kie Besi, Dukono, 
Gamkonora, dan Ibu

10 Egon, Maumere Egon, Lewotobi, dan Lereboleng 

Tabel 4.31 Gunung Api yang telah dapat dipantau langsung 
Badan Geologi melalui Sistem VSAT

mitigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 2 
antara lain dilakukan melalui: a. pelaksanaan penataan 
ruang; b. pengaturan pembangunan, pembangunan 
infrastruktur, tata bangunan. Berdasarkan hal terse
but di atas maka sangat perlu dilakukan pemetaan 
kawasan rawan bencana gunung api, gempa bumi/tsu

Gambar 4.36 Transmisi data aktivitas gunung api melalui regional center.
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nami dan pemetaan zona kerentanan gerakan tanah 
sebagai peta dasar dalam analisis risiko bencana dan 
penataan ruang berbasis risiko. 

Indikator dari kegiatan pemetaan kawasan rawan 
bencana gunung api, gempa bumi/tsunami dan ger
akan tanah adalah digunakannya petapeta tersebut 
sebagai peta dasar dalam analisis risiko bencana dan 
digunakannya petapeta tersebut ke dalam penata
an ruang dan wilayah atau evaluasi tata ruang dan 
wilayah berbasis bencana geologi.

Capaian kinerja kegiatan peringatan dini bencana 
gunung api dan bencana geologi dalam rangka me
ningkatnya acuan informasi letusan gunung api dan 
peringatan dini/potensi bencana gerakan tanah di 
suatu daerah. Informasi peringatan dini gunung api 
terutama melalui analisis aktivitas gunung api dan pe
rubahan status dari normalwaspadasiagaawas, pe
rubahan tingkatan status gunung api ini dilakukan un
tuk memberi informasi atau peringatan sedini mung
kin tentang aktivitas gunung api. Realisasi kegiatan ini 
melebihi dari target rencana karena rencana kegiatan 
peringatan dini gunung api yang direncanakan 10 lo
kasi tetapi pada kenyataannya 10 lokasi peringatan 
dini sesuai rencana dan 21 gunung api mengalami pe
rubahan status. Kegiatan peringatan dini ini sangat su
lit sesuai rencana mengingat perubahan aktivitas gu
nung api tidak bisa direncanakan. Disamping itu ada 

tambahan kegiatan berupa peringatan dini potensi 
terjadi gerakan tanah di seluruh provinsi di Indonesia 
pada setiap bulan. Jika dilihat akurasi kegiatan, maka 
akurasi dari pembuatan peta peringatan dini perlu di 
tingkatkan karena lokasi gerakan tanah masih terjadi 
pada peta prakiraan terjadi gerakan tanah di zona 
menengah (19 kejadian atau 23 %) dan zona potensi 
gerakan tanah rendah (2 kejadian atau 3 %). 

Capaian kinerja kegiatan penelitian dan mitigasi 
bencana gunung api, gempa bumi/tsunami dan gera
kan tanah pada tahun 2011 ini melebihi target 105%. 
Kegiatan ini dapat tercapai 105% karena merupa
kan kegiatan rutin berbeda dengan kegiatan tanggap 
darurat serta terdapat kegiatan tambahan berupa 
penyelidikan gas/lumpur di Danau Ranau (Sumatra 
Selatan) dan Bitung (Sulawesi Utara) mengingat pada 
saat itu muncul gas yang membuat masyarakat panik 
sehingga dilakukan penyelidikan. Kegiatan tersebut 
antara lain: a. Penyelidikan geofisika gunung api di 
Gunung Inelika (NTT), Gunung Gede (Jawa Barat), 
Gunung Sundoro  Sumbing (Jawa Tengah), Gunung 
Mahawu (Sulawesi Utara), dan Gunung Soputan (Su
lawesi Utara); b. Penyelidikan deformasi gunung api di 
Gunung Lewotobi (NTT), Gunung Kelimutu (NTT), 
Gunung Papandayan (Jawa Barat), dan Gunung Awu 
(Sulawesi Utara); c. Penyelidikan Geokimia Gunung 
api di Gunung Guntur (Jawa Barat), Gunung Salak 

1. Regional Center (RC) Marapi (Bukittinggi - Sumatera Barat): 
Marapi, Tandikat, dan Talang

2. RC Guntur (Garut - Jawa Barat): Guntur, Papandayan, 
Galunggung, dan Ciremai

3. RC Semeru (Lumajang - Jawa Timur): Bromo, Semeru, dan 
Lamongan

4. RC Batur (Batur - Bali): Batur dan Agung
5. RC Inerie (Bajawa - Flores - NTT): Ebuloto, Inerie, dan Inelika

6. RC Iya (Ende - Flores - NTT): Iya, Kelimutu, dan Rokatenda
7. RC Egon (Maumere - Flores - NTT): Egon, Lewotobi Laki-

Laki, dan Lereboleng
8. RC Lewotolo (Lewoleba - Lembata - NTT): Lewotolo, 

Ileboleng, Ilewerung, dan Sirung
9. RC Lokon (Tomohon - Sulawesi Utara)
10. RC Gamalama (Ternate - Maluku Utara): Gamalama, 

Gamkonora, Ibu, Dukono, dan Kie Besi  

RC Marapi

RC Guntur

RC Semeru

RC Batur RC Inerie

RC Iya

RC Egon

RC Lewotolo

RC Lokon RC Gamalama

1000 km

Badan Geologi

Gambar 4.37 Sistem pemantauan gunung api di Indonesia melalui regional center.



BaB 4   |   akuntabilitas Kinerja84

(Jawa Barat), Gunung Kelimutu (NTT), dan Gunung 
Sirung (NTT); d. Penelitian gunung api di Sinabung 
(Sumatra Utara), Gunung Lokon (Sulawesi Utara), 
dan Gunung Semeru (Jawa Timur), Penelitian Kaldera 
Gunung Batur, Penelitian Tephra Gunung Sinabung; 
e. Penyelidikan semburan lumpur/gas dilaksanakan 
di Sidoarjo (Jawa Timur), Danau Ranau (Sumatra 
Selatan) dan Bitung (Sulawesi Utara); Pemodelan 
bahaya tsunami Lampung dan Cilacap, pemodelan 
bahaya lahar di Gunung Bromo, Gunung Merapi dan 
Gunung Karangetang, Evaluasi modeling abu Gunung 
Gede dan Gunung Cermei; f. Penyelidikan Bencana 
Gempa bumi di Sungai Penuh, Tarutung dan Goron
talo; g. Penyelidikan Tsunamigenik di Pantai Barat Su
mut, Teluk Bima dan Seram; h. Penyelidikan Kestabilan 
Lereng dan Penyelidikan Banjir Bandang/Debris Flow 
di Nagreg, Krui – Liwa, Manggarai, NTT dan Palu
Donggala; i. Penyelidikan gerakan tanah di Sume
dang dan Karanganyar; j. Pemantauan gerakan tanah 
di Cipanas dan Cipularang. Kegiatan penelitian dan 
mitigasi tersebut bertujuan untuk memperlengkap 
database kebencanaan geologi serta berguna dalam 
pengambilan keputusan meningkatkan aktivitas sta
tus gunung api. 

Capaian kinerja kegiatan sosialisasi, publikasi, pa
meran, pelatihan kebencanaan dan penyusunan ren
cana kontinjensi pada tahun 2011 ini sesuai target 
100 %. Kegiatan ini dapat tercapai 100% karena mu
dah dalam perencanaannya dan merupakan prioritas 
dalam mitigasi bencana geologi. Kegiatan tersebut 
meliputi pelatihan penanggulangan bencana geologi 
di Bangli (Bali), Guci (Jawa Tengah), Probolinggo (Jawa 
Timur) dan Bantul (DIY), Seminar/Workshop Ke
bencanaan Geologi di Bandung Barat dan Yogyakarta; 
Pameran mitigasi bencana geologi di Jakarta, Manado, 
Tangerang, IDEC (Jakarta) dan di Yogyakarta; Pener

bitan Buletin dan Jurnal Bencana Geologi; Pembua
tan Dokumentasi dan pengumpulan Bahan Informasi 
di Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Rinjani 
dan Gunung Karangetang. Kegiatan ini bertujuan un
tuk memberikan informasi kepada masyarakat dan 
pemerintah daerah mengenai kebencanaan geologi 
sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyara
kat dan pemerintah daerah dalam menghadapi anca
man bencana geologi.

Capaian kinerja kegiatan penyusunan pedoman 
mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, gempa 
bumi dan tsunami pada tahun 2011 ini sesuai target 
100%. Kegiatan ini dapat tercapai 100% karena meru
pakan kegiatan rutinitas dan prioritas dalam mitigasi 
bencana geologi. Kegiatan tersebut meliputi revisi 
standar penyusunan peta gerakan tanah, revisi SNI 
legenda gerakan tanah, penyusunan Standar Ope
rasional Prosedur Analisis Risiko Bencana Geologi, 
Penyusunan pedoman rencana kontijensi gunung api, 
gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah, serta peny
usunan dokumen rencana kontinjensi di Kabupaten 
Ponorogo (Jawa Timur), Kabupaten Banyumas (Jawa 
Tengah), Gunung Talang (Sumbar), Banyuwangi (Jawa 
Timur), dan Bandung Barat (Jawa Barat). Kegiatan ini 
bertujuan untuk memberikan acuan dalam pelak
sanaan kegiatan dan penyusunan dokumen sebagai 
antisipasi atau bagian dari kesiapsiagaan pemerintah 
daerah jika terjadi bencana geologi.

4.2.7 Capaian sasaran 7

Sasaran 7: Meningkatnya pemanfaatan hasil 
pengembangan metoda dan teknologi dalam 
mendukung upaya mitigasi bencana geologi.

Gambar 4.38 Kejadian gerakan tanah pada peta potensi terjadi gerakan tanah (kiri) dan peningkatan status gunung api (kanan) di 
Indonesia tahun 2011.
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(1) Realisasi Pencapaian sasaran

Realisasi Pencapaian Sasaran 7 dapat dilihat pada 
Tabel 4.32.

(2) Evaluasi Capaian sasaran
Indikator kinerja yang pertama dari sasaran nomor 
7 ini, yaitu “Jumlah pengembangan rekayasa/rancang 
bangun teknologi kebencanaan geologi” pada ta
hun 2011 diimplementasikan dalam bentuk jumlah 
rekayasa Telemetri Laju Rendah (TLR). TLR adalah 
sebuah sistem akuisisi data yang setiap unitnya ter
diri atas 2 bagian, yaitu satu di lapangan dan satunya 
di kantor. Unit yang berada di lapangan bisa dipasangi 
berbagai sensor sesuai dengan kebutuhan data yang 
ingin diperoleh. Untuk gunung api, sensor yang di
pasang pada umumnya tiltmeter, suhu, curah hujan 
gas dan sensor lahar. Adapun untuk monitoring tanah 
longsor sensor yang digunakan extensometer dan 
curah hujan. 

Dalam tahun 2011 Badan Geologi melalui BPPTK 
telah melakukan instalasi perangkat sistem monitor
ing dan data kegunungapian sistem TLR hasil rancang 
bangun sendiri. Jumlah alat TLR yang diinstal pada ta
hun 2011 adalah sebanyak 4 unit TLR dengan sensor 
tiltmeter, curah hujan, dan suhu yang ditempatkan di 
empat gunung api, yaitu Gunung Batur, Gunung Ijen, 
Gunung Bromo, dan Gunung Krakatau. Keempat 
alat tersebut sudah dipasang di keempat gunung api 
tersebut dan akuisisi data keempat gunung api dari 
alat TLR yang dipasang juga sudah diperoleh, sehingga 
target indikator yang pertama ini adalah 100%. 

Indikator kinerja yang kedua dari sasaran nomor 

7 ini adalah survei geokimia gunung api. Pada tahun 
2011 BPPTK juga melakukan kegiatan survei geokim
ia gunung api di lima gunung api sesuai target yang 
ditetapkan sebelumnya, sehingga pencapaian indika
tor kinerja kedua ini mencapai 100%. Survei geokimia 
gunung api ditujukan untuk memperoleh kelengka
pan data geokimia gunung api Indonesia. Adapun 
kelima lokasi survei geokimia gunung api tersebut 
adalah Gunung Rinjani, Gunung Papandayan, Gunung 
Lamongan, Gunung Merbabu, dan Gunung Salak.  

Indikator ketiga dari sasaran nomor 7 ini adalah 
Mitigasi di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. 
Kegiatan mitigasi di Kawasan Rawan Bencana Gu
nung Merapi telah dilaksanakan sebanyak 18 kali 
dari target yang direncanakan sebanyak 17 kali ke
giatan. Dengan demikian hasil pencapaian kinerjanya 
melebihi target, yaitu 106%. Hal ini disebabkan oleh 
karena sepanjang tahun 2011 berlangsung pening
katan aktivitas Gunung Merapi. Oleh karena itu, ke 
depan mitigasi di KRB Gunung Merapi ini perlu lebih 
diintensifkan lagi.

Ketiga indikator lainnya dari sasaran nomor 7 ini 
pun berhasil tercapai masingmasing 100%. Indikator 
tersebut adalah: Indikator keempat, survei mikrozon
asi di 2 lokasi, yaitu Kabupaten Sragen dan Grobogan; 
telah dilaksanakan sesuai rencana target semula. In
dikator kelima, survei dan monitoring gera kan tanah 
dilakukan di 3 lokasi, yaitu Magelang, Cilacap, dan Ku
lonprogo, sesuai dengan rencana target sebelumnya. 
Indikator keenam, pelaksanaan kegiatan wajib latih 
penanggulangan bencana letusan Gunung Merapi di 
lokasi kawasan rawan bencana Gunung Merapi telah 
dilakukan sebanyak 4 kali sesuai dengan sasaran tar
get yang ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4.32 Capaian Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi

indikator Kinerja satuan Target Realisasi Capaian

Jumlah pengembangan rekayasa/rancang 
bangun teknologi kebencanaan geologi Lokasi 4 4 100

Survei geokimia gunung api Lokasi 5 5 100

Mitigasi di Kawasan Rawan Bencana 
Gunung Merapi Kegiatan 17 18 106

Survei Mikrozonasi Lokasi 2 2 100

Survei dan monitoring gerakan tanah Lokasi 3 3 100

Kegiatan wajib latih penanggulangan 
bencana letusan Gunung Merapi. Kegiatan 4 4 100
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(3) Gambaran Hasil Kegiatan

Gambaran beberapa kegiatan Badan Geologi yang di
laksanakan melalui Balai Penelitian dan Pengembang
an Teknologi Kegunungapian (BPPTK) 

Kegiatan Pengembangan Rekayasa/Rancang Bangun 
Teknologi Kebencanaan Geologi

Peralatan pemantau berupa tiltmeter dan pe
ngukur suhu kawah diinstall di Gunung Kelud, insta
lasi pengukur suhu kawah dilakukan di Gunung Tang
kubanparahu, dan peralatan pemantau Tiltmeter di 
pasang di Gunung Bromo. 

Proses dan Tahapan Instalasi Tiltmeter
Instalasi di lapangan

Langkah pertama yang dilakukan pada proses ini 
tahapan sebagai berikut:
• Memasang sistem catu daya yang terdiri dari solar 

panel, accu, dan kabel koneksi. Tegangan awal accu 
sekitar 12,35 volt sampai dengan 12,7 volt. 

• Menyiapkan box dan kabel.
• Sistem telemetri diletakkan di dalam box sede

mikian rupa untuk mempermudah pemasangan 
konektor serta mempermudah proses diwaktu 
melakukan perawatan dan perbaikan di waktu 
mendatang.

• Memasang antenna pada tiang antenna. Kabel 
transmisi dan konektor dihubungkan dengan sis
tem transmisi yang berada di dalam box peralatan

• Memasang tiltmeter pada dudukan yang telah di
sediakan. Kalibrasi sumbu Radial (Y) ke arah yang 
akan diukur, misalnya danau kawah dan sumbu 
Tangential (X) ke arah outlet untuk Gunung Kelud.

• Memasang sensor suhu tanah. Masukkan sensor 
ke dalam lubang hingga kedalaman sekitar 50 cm 
agar suhu yang terukur tidak terpengaruh oleh 
suhu eksternal.

• Memasang sensor suhu udara pada lokasi yang 
mewakili suhu udara setempat

Instalasi di Stasiun Penerima
Stasiun Penerima data tiltmeter ditempatkan di 

Pos Pengamatan Gunung Api. Tahapan instalasi seba
gai berikut:
• memasang komputer penerima data dengan 

sistem operasi Windows
• memasang modem dan catu daya modem 

beserta kabel data RS232 ke komputer. 
• memasang antenna penerima yang dihubungkan 

ke modem.
• setting terminal akuisisi data TLR yang meliputi 

port (Kelud, port com 6) dan baudrate (Kelud 
300 BPS). 

• setting stasiun yang meliputi Nama Stasiun, 
Code TLR, Title, Directory Penyimpanan Data 
dan Directory Penyimpanan ke Database. 

• Setting channelchannel data yang digunakan 
antara lain, data curah hujan, arah sumbu (radial 
dan tangential), suhu tilt, suhu udara, suhu tanah, 
suhu TLR, dan tegangan battery.

• Menginstal Program Tambora for Data Base. 
Program ini akan mengirim data ke BPPTK 
Yogyakarta via SMS (setting nomor telepon 
penerima). Kemudian menginstal GSM modem, 
sim card, dan catu daya. Sesuaikan port com (com 
5 di Gunung Kelud) dan baudrate (115200 BPS 
di Gunung Kelud).

Proses dan Tahapan Instalasi Stasiun Pengukur 
Suhu 

Peralatan ini akan mengukur suhu air danau kawah 
atau suhu solfatara/fumarola di kawah gunung api. 

Instalasi di Lapangan
• Tentukan lokasi penempatan sensor suhu (solfa

Gambar 4.439 Contoh setting sistem akuisisi data dan database Tiltmeter pada komputer penerima di Pos Pengamatan Gunung Kelud di Margomulyo.
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tara/fumarola atau danau kawah) dan sistem TLR. 
Di Gunung Kelut dipasang di outlet, sedangkan 
di Gunung Tangkubanparahu dipasang di Kawah 
Ratu.

• Instalasi solar panel 18 volt sebanyak 2 unit 
untuk mengisi accu dan antenna transmitter.

• Instalasi sensor suhu kawah dan suhu udara, 
antenna, catu daya, dan radio transmitter.

Untuk menghindari korosif, sensor (tipe LM 35) 
dimasukkan ke dalam pipa PVC yang dicor dengan 
resin, digunakan di Gunung Bromo, atau pipa stainless 
steel yang dibungkus dengan plastik agar tahan air 
(water proof) yang digunakan di Gunung Kelud.

Instalasi Stasiun Penerima 
Pada prinsipnya pengiriman data dari lapangan, 

baik data tiltmeter maupun sensor suhu atau data 
digital lainnya sama. Uraian instalasi ini sama dengan 
instalasi stasiun penerima tiltmeter.

Untuk kasus pengiriman data suhu dari stasiun 
Gunung Tangkubanparahu diperlukan stasiun repeat
er karena sensor diletakkan di dasar kawah. Lokasi 
ini menyulitkan karena signal radio terhalang karena 
faktor topografi. Untuk mengatasi hal tersebut dibuat 
stasiun repeater agar signal data mudah dikirim ke 
kantor PVMBG di Bandung via radio untuk selanjut
nya dikirm ke BPPTK, Yogyakarta via SMS.

Stasiun penerima data di PVMBG Bandung terle
tak di ruang monitoring. Peralatan terdiri dari terdiri 
antenna, radio penerima, modem dan kabel koneksi 
ke komputer penerima data.

Pekerjaan lain yang dilakukan adalah melakukan 
setting software penerima akuisisi data kemudian 
penggantian kartu GSM, hal ini dilakukan untuk 
menyesuaikan dengan baudrate 1200 bps. Penggantian 
kartu GSM dilakukan karena masa penggunaannya 
sudah kadaluarsa, dengan penggantian tersebut 

otomatis software pengirim data Sistem SMS juga di 
lakukan setting.

Data Kamera Visual
Sistem penerima data kamera monitoring Gunung 

Bromo dipasang di Pos Pengamatan Gunung Bromo.
Stasiun penerima data terdiri atas satu unit 

komputer, penampil dan penyimpan data, kabel LAN 
RG45, mikrotik RB750GL (switch), dan sistem catu 
daya. Data yang diterima dari kamera pemantauan 
merk AXIS 214 berupa data digital dan dikirimkan 
melalu kabel LAN RG45.

Survei Geokimia Gunung Api
Survei geokimia dilakukan di lima gunung api, 

yaitu Gunung Rinjani, Gunung Papandayan, Gunung 
Lamongan, Gunung Merbabu dan Gunung Salak. 
Adapun tahapan dalam kegiatan survei geokimia 
gunung api adalah: 1. Persiapan: menyiapkan peralatan, 
menyiapkan reagen, dan menyiapakan tabung vacuum, 
2. Lapangan: melakukan sampling gas, mengukur suhu 
solfatar/fumarol, mencari sampel batuan, mengambil 
sampel air, 3. Analisa: melakukan preparasi sampel, 
melarutkan sampel batuan, membuat sayatan batuan, 
analisa sampel gas dengan Gas Chromathography, 
analisa sampel air dan batuan dengan AAS, melakukan 
analisa sayatan tipis batuan dengan mikroskop, 
melakukan pengkajian dan pembuatan laporan.

Kegiatan mitigasi di Kawasan Rawan Bencana Gunung 
Merapi

Optimalisasi jaringan monitoring Gunung Merapi 
(6 kegiatan), Survei stratigrafi (2 kegiatan), Survei 
geokimia (2 kegiatan), Survei deformasi (2 kegiatan), 
Survei geofisika (2 kegiatan), Survei mikrogravitasi (2 
kegiatan), Survei multi parameter risiko bencana (2 
kegiatan).

Gambar 4.40 Rangkaian sistem penerima di Kantor PVMBG, 
Ban dung.

Gambar 4.41 Komputer yang menayangkan aktivitas Gunung 
Bromo di Pos Pengamatan.
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Survei Mikrozonasi
Proses dan tahapan survei mikrozonasi terdiri 

atas persiapan, pengukuran, analisisn dan pemetaan. 

Persiapan
1. Menentukan titik ukur dalam format Excel.

Penentuan titik ukur menggunakan grid 1.000 me
ter, diambil pada koordinat yang bulat UTM, tujuan 
agar kontur lebih baik karena sebaran titik mera ta. 
Daerah yang sulit dijangkau, seperti pegunungan se
baran titiknya tidak perlu teratur tetapi diusahakan 
ada beberapa titik yang mewakili daerah tersebut. 
Titik ukur harus diketik dalam Excel dengan format 
numerik agar bisa diproses dengan Surfer.

2. Memasukkan titik ke dalam handy GPS.
Titik ukur yang sudah diketik dalam format 

Excel selanjutnya dimasukan ke dalam software Map 
Source dari Garmin, selanjutnya data titik ukur di 
kirimkan ke handy GPS.

3.    Memasukkan titik ukur ke dalam peta administrasi 
Kabupaten Gunungkidul.

Seting data logger dimaksudkan agar data yang 
terukur sesuai dengan harapan, yaitu:

 sampling rate = 100 hz
 gain  = 20 dB
 record  = continuous
 time cal.  = 7

Tahap Pengukuran
Mencari titik ukur

Untuk mencari titik ukur harus menggunakan 
handy GPS yang telah terisi koordinat titik ukur 
yang akan dicari. Caranya dengan jalan mencari nama 
titik ukur dalam waypoint, lalu diklik dan kursor 
ditaruh pada go to, kemudian ditekan enter. Untuk 

mengaktifkan kompas atau peta, tekan quit atau page 
sampai kompas atau peta muncul. Ikuti kompas atau 
peta, maka titik yang dimaksud akan ketemu.
Mengukur titik.

Apabila titik ukur berada di tanah yang lembek 
atau di dalam rumah penduduk atau di tempat ke
ramaian, maka titik tersebut harus digeser beberapa 
puluh meter tetapi titik tersebut masih bisa mewakili 
titik yang sebenarnya. Jadi, prioritas pengukuran bu
kan akurasi terhadap titik ukur, tetapi kualitas data 
yang didapat. Untuk memperoleh data yang cukup 
maka pengukuran dilakukan selama 5 menit. Catat 
koordinat titik ukur, litologi, morfologi, lokasi dan 
diskripsi titik ukur.

Tahap Analisis Data dan Pemetaan

Analisis data
Untuk menganalisis data hasil pengukuran, lang

kah pertama adalah memindahkan data ke dalam 
komputer melalui card reader, selanjutnya data ter
sebut dibuka dengan software SR900 dari Datamark. 
Perlu diketahui bahwa data hasil pengukuran mikro
zonasi masih dalam format hexadecimal, agar bisa 
diproses lebih lanjut maka data harus diubah dalam 
format decimal. Setelah data menjadi format decimal, 
selanjutnya diproses dengan software Hvmax-2006 
untuk memperoleh nilai HVSR.

Data yang telah diproses dengan software Hv
max-2006 kemudian diimport dengan software Ori
gin dan dibuat grafik antara frekuensi dengan ampli
fikasi. Setelah itu dilakukan peaking dengan meng
gunakan data reader. Hasil peaking dimasukkan ke 
dalam tabel hasil pengukuran dalam format Excel.

Gambar 4.42 Tampilan titik ukur di Kabupaten Gunung
kidul Provinsi DIY yang direncanakan dalam handy GPS. 

Gambar 4.43 Tampilan rencana titik ukur mikrozonasi dalam 
peta relief Kabupaten Gunungkidul.
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Gambar 4.44 Proses pengukuran titik mikrozonasi, dengan seismometer L43D Mark 
Product.

Gambar 4.45 Proses konversi data pengukuran mikrozonasi dari format hexadecimal menjadi 
decimal, dengan menggunakan software SR900. 

Gambar 4.46 Tampilan data hasil pengukuran setelah diproses 
dengan software Hvmax-2006. 

Gambar 4.47 Tampilan data hasil pengukuran dalam software 
Origin. Sumbu Y adalah nilai amplifikasi dan sumbu X nilai fre-
kuensi.
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Di atas telah ditulis bahwa H = Vs/(4.F), sedang
kan T = 1/F, maka persamaan tersebut dapat ditulis 
H = Vs.T/4. Berdasarkan hasil pengeboran tim tsu
nami Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
(PVMBG) Bandung di Desa Tritih Lor, Jeruklegi, Ci
lacap; dapat diketahui bahwa pada kedalaman 35 m 
dari permukaan tanah didapat lapisan lempung abu
abu keras, jauh lebih keras dari lapisan di atasnya. 
Lapisan inilah yang dimaksud dengan basement. 

Sementara itu, hasil pengukuran mikrozonasi di 
daerah yang sama pada koordinat 283577, 9154368 
diperoleh hasil amplifikasi sebesar 3,83 kali dan 
frekuesi sebesar 1,70 Hz. Dari data pengeboran dan 
data mikrozonasi tersebut diatas maka, nilai Vs dapat 
diperkirakan, yaitu

Vs = 4FH = 4 x 1,70/dt x 35 m = 238 m/dt ~ 240 m/dt

Dan berdasarkan pengukuran Vs yang dilakukan 

Pemetaan
Dari data hasil pengukuran mikrozonasi dalam 

format Excel, yang berisi koordinat titik ukur, ampli
fikasi dan perioda selanjutnya dibuat peta amplifikasi 
tanah dan peta perioda (ketebalan sedimen) dengan 
menggunakan software Surfer. Pembagian zona ber
dasarkan tingkat amplifikasi tanah belum ada standar 
baku, maka dari itu pembagian zona amplifikasi, pe
warnaan dan keterangan dibuat sendiri berdasarkan 
hasil pengukuran di berbagi wilayah. Pembagian zona 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.34.

No. Amplifikasi (HVSR) Warna Keterangan

1 0 – 3 Hijau Rendah

2 3 – 6 Biru Sedang

3 6 – 9 Kuning Tinggi

4 9 – ke atas Merah Sangat tinggi

Tabel 4.33 Pembagian Zona Amplifikasi Tanah dalam Mikro
zonasi

Gambar 4.48 Kecepatan gelombang S (Vs) pada berbagai kedalaman 
di lubang bor 3 pada koordinat 429912, 9120894 di desa Pranti, Bantul. 
Data ini milik Fakultas Geologi UGM Yogyakarta. 

Tabel 4.34 Pembagian Zona Ketebalan Sedimen berdasarkan 
Perioda

No Perioda 
(dt) Warna Tebal (m) Keterangan

1 0,0 – 0,5 Coklat < 30 Tipis

2 0,5 – 1,0 Kuning 30 – 60 Sedang

3 1,0 – 2,0 Hijau 60 – 120 Tebal

4 > 2.0 Hijau tua > 120 Sangat tebal

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.49 Contoh peta amplifikasi tanah yang dihasilkan.   
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Tabel 4.36 Realisasi Anggaran per Kegiatan Badan Geologi Tahun 2011

No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Persentase

1 Manajemen, dukungan teknis, 
dan pelayanan bidang geologi 52.219.427.000 48.225.277.969 92,35

2 Penyelidikan dan pelayanan 
sumber daya geologi 190.763.945.000 155.044.922.448 81,28

3 Dokumentasi koleksi dan 
pelayanan museum geologi 18.459.930.000 16.289.718.939 88,24

4 Penelitian dan pelayanan geologi 
lingkungan dan air tanah 218.456.047.000 167.895.190.479 76,86

5 Mitigasi dan pelayanan 
kebencanaan geologi 90.968.494.000 79.978.673.586 87,92

6 Survei dan pelayanan geologi 284.519.150.000 184.521.006.716 64,85

7 Riset dan pengembangan 
teknologi kebencanaan geologi 18.205.279.000 17.185.617.522 94,40

Jenis
Tahun Anggaran 2011 Tahun Anggaran 2010

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 
(%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

(%)

Pendapatan Negara 
dan Hibah 941.186.700 12.283.350.142 1.305,09 1.142.872.000 1.557.955.106 136,32

- PNBP 941.186.700 12.283.350.142 1.142.872.000 1.557.955.106

Belanja Negara 873.592.272.000 676.665.852.959 77,48 719.575.381.000 622.785.974.653 86,55

  Rupiah Murni 872.875.376.000 676.340.662.659 718.553.700.000 621.799.553.153

  Belanja Pinjaman dan 
Hibah 716.896.000 325.190.300 1.021.581.000 986.421.500

Tabel 4.35 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 dan 2010

oleh Fakultas Geologi UGM Yogyakarta pada lubang 
bor 3 pada Desa Pranti Bantul koordinat 429912, 
9120894 diperoleh nilai Vs sebesar 259,88 m/dt.

Dengan berdasarkan data tersebut di atas maka 
untuk menghitung ketebalan sedimen, nilai Vs dia
sumsikan sebesar 240 m/dt. Pengelompokan nilai 
perioda dan warna belum ada standar baku, maka 
pengelompokan ini dibuat sendiri. 

4.3 AKUnTABiliTAs KEUAnGAn

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 
anggaran 2011 sebesar Rp 941.186.700,00 terdiri 
dari Penerimaan Pajak sebesar 0,00 atau mencapai 
0,00%, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 
12.283,350.142,00 atau mencapai 1.305,09%.

Realisasi Belanja Negara pada tahun anggaran 
2011 adalah sebesar Rp 676.665.852.959,00 atau 
mencapai 77,46% dari anggarannya. Jumlah realisasi 

belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah 
Murni sebesar Rp 676.340.662.659,00 atau 77,48% 
dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar 
Negeri sebesar Rp 325.190.300,00 atau 45,36% dari 
anggarannya.

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Geologi tahun 
2011 ditunjukkan pada Tabel 4.35. Realisasi anggaran 
belanja tahun 2011 sebesar Rp 676.665.852.959,00 
menggunakan Program Penelitian, Mitigasi, dan 
Pelayanan Geologi dengan melaksanakan 7 kegiatan. 
Rincian realisasi anggaran per kegiatan Badan Geologi 
tahun 2011 ditunjukkan pada Tabel 4.36. Sedangkan 
realisasi anggaran belanja tahun 2011 per unit eselon 
II Badan Geologi ditunjukkan pada Tabel 4.37.

Nilai aset tetap yang dipunyai Badan Geologi per 
31 Desember 2011 berdasarkan neraca sebesar Rp 
1.720.015.324.174,00 dan per 31 Desember 2010 
sebesar Rp 1.403.462.554.304,00.

Realisasi Belanja Negara pada tahun anggaran 
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2011 adalah sebesar Rp 676.665.852.959,00 atau 
mencapai 77,46% dari anggarannya, sedangkan re
alisasi Belanja Negara pada tahun anggaran 2010 
adalah sebesar Rp 622.785.974.653,00 atau menca
pai 86,55% dari anggarannya. Secara umum terdapat 
kenaikan realisasi belanja dibanding tahun 2010 sebe
sar Rp 53.879.878.306,00 dikarenakan adanya ang
garan tambahan untuk kegiatan prioritas penyediaan 
sumur air bersih. Jumlah kenaikan/penurunan reali
sasi belanja tersebut terdiri dari:
1. Realisasi belanja pegawai naik sebesar Rp 

2.864.375.903,00 dikarenakan adanya penambah
an jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil dan kenai
kan gaji pegawai.

2. Realisasi belanja barang naik sebesar Rp 
93.763.628.485,00 dikarenakan adanya kegiatan 
prioritas, yaitu penambahan sumur bor untuk 
penyediaan air bersih di daerah sulit air dan ke
naikan Standar Biaya Umum.

3. Realisasi belanja modal turun sebesar Rp 
42.086.894.882,00 dikarenakan prestasi kerja 
penga daan tidak tercapai akibat ter kendala cuaca 
dan lingkungan yang tidak kondusif.

4. Realisasi belanja pinjaman dan hibah luar negeri 
turun sebesar Rp 661.231.200,00 dikarenakan 
kurangnya sumber daya manusia dalam penger
jaan pemetaan daerah rawan bencana.

Tabel 4.37 Realisasi Anggaran per Unit Eselon II Badan Geologi Tahun 2011

No Unit/UPT Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase

1 Sekretariat Badan Geologi 52.219.427.000 48.225.277.969 92,35

2 Pusat Sumber Daya Geologi 190.763.945.000 155.044.922.448 81,28

3 Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan 218.456.047.000 167.895.190.479 76,86

4 Pusat Survei Geologi 284.519.150.000 192.046.452.016 67,50

5 Museum Geologi 18.459.930.000 16.289.718.939 88,24

6 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 90.968.494.000 79.978.673.586 87,92

7 BPPTK 18.205.279.000 17.185.617.522 94,40

Jumlah 873.592.272.000 676.665.852.959



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin-
tah (LAKIP) Badan Geologi Tahun 2011 merupakan 
penilaian terhadap kinerja Badan Geologi. Ukuran 
kinerja tersebut adalah pelaksanaan program kegia-
tan dan ketercapaian target atas sasaran kinerja yang 
telah direncanakan pada 2010 dan ditetapkan pada 
awal tahun 2011 yang dituangkan dalam Rencana 
Kinerja Tahunan (RKT) Badan Geologi 2011. Dasar-
dasar perencanaan, penetapan rencana kinerja, dan 
pelaksanaannya itu adalah: tugas dan fungsi Badan 
Geologi, RPJM Tahun 2010-2014, Renstra KESDM Ta-
hun 2010-2014, Renstra Badan Geologi 2010-2014,  
dan Rencana Aksi Bidang Geologi 2010-2014.

Dari hasil evaluasi LAKIP Badan Geologi tahun 
2011, secara umum dapat disimpulkan bahwa sasa-
ran strategis berikut program dan kegiatan beserta 
indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja 
tambahan (IKA) yang telah ditetapkan pada tahun 
2011 dapat dicapai oleh Badan Geologi. Dari tujuh 
sasaran strategis Badan Geologi 2010, terdapat em-
pat sasaran strategis yang capaian kinerjanya melam-
paui target kinerja yang ditetapkan dan tiga sasaran 
strategis yang capaian kinerjanya di bawah target 
yang ditetapkan.

Sasaran strategis yang melampaui target kinerja 
adalah: 1) sasaran strategis kesatu, yaitu: “meningkat-
nya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan ad-
ministrasi Badan Geologi”, 2) sasaran strategis ketiga, 

yakni: “meningkatnya pemanfaatan informasi geologi 
bagi masyarakat”; dan 3) sasaran strategis keenam, 
yaitu: “meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian 
dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi 
bencana geologi” dan 7) sasaran strategis ketujuh, 
yaitu: “Meningkatnya pemanfaatan hasil pengemban-
gan metoda dan teknologi dalam mendukung upaya 
mitigasi bencana geologi”.  Adapun ketercapaian sa-
saran strategis lainnya berkisar antara  86,3% hingga 
100%.

Sementara itu, hal-hal yang berkontribusi pada 
pencapaian yang melebihi target (lebih dari 100%) 
tersebut adalah: (1) adanya peningkatan kualitas 
pelayanan informasi dan kebutuhan penyebarluasan 
informasi bidang geologi; (2) adanya tambahan be-
berapa kegiatan berupa pemberian tanggapan dan 
rekomendasi teknis kejadian gerakan tanah dan 
gempa bumi yang harus ditanggapi walaupun tidak 
menimbulkan korban jiwa tetapi hal ini dilaksanakan 
untuk meredam kepanikan masyarakat; dan (3) op-
timalisasi survei, penelitian, dan peningkatan kualitas 
data. 

Secara umum Badan Geologi telah menyelesaikan 
kegiatan tahun 2011 dengan upaya peningkatan be-
berapa target hasil kegiatan guna pencapaian sasa-
ran strategis yang telah ditetapkan. Secara kuantitas, 
Badan Geologi telah berupaya semaksimal mung-
kin untuk melaksanakan kegiatan sehingga dapat 
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memenuhi target. Namun, secara kualitas  masih ter-
lihat ada beberapa bagian pelaksanaan kegiatan yang 
masih perlu ditingkatkan lagi. Hasil-hasil yang telah 
dicapai akan menjadi modal dasar bagi Badan Geolo-
gi sebagai lembaga penelitian dan pelayanan di bidang 
geologi untuk terus meningkatkan kinerjanya.  

Berbagai perubahan dan perkembangan yang ter-
jadi di masyarakat juga harus diikuti oleh Badan Geo-
logi. Sebagai contoh, Badan Geologi harus mampu 
mengubah sikap birokrat agar lebih berorientasi pada 
sikap pelayan publik yang mampu menjalin hubungan 
dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 
Aspek lain yang mencuat di tahun 2011 dan perlu 
keterlibatan program dan kegiatan Badan Geologi ke 
depan adalah isu pembangunan di koridor ekonomi 
dalam program MP3EI (Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Selanjutnya, mengacu kepada hasil analisis atas 
capaian kinerja 2011, dapat dirumuskan beberapa 
langkah penting strategi pemecahan masalah dan 
perumusan Rencana Kinerja di tahun mendatang. 
Strategi tersebut adalah: 

1. Melakukan perencanaan pemanfaatan sumber 

daya dan dana yang efektif dan efisien serta 
proporsional melalui penyusunan kembali 
rencana strategis, agenda pembangunan, dan 
rencana aksi bidang geologi dengan program 
dan kegiatan yang berorientasi pada outcome 
sehingga dapat dirasakan oleh para pemangku 
kepentingan dan masyarakat;

2. Melaksanakan kegiatan secara konsisten se-
suai dengan rencana strategis, agenda pem-
bangunan, rencana aksi, program, kegiatan dan 
rencana kinerja yang telah ditetapkan;

3. Menindaklanjuti langkah pemecahan berbagai 
masalah dan kendala yang dihadapi dengan  
mengacu kepada rencana aksi bidang geologi;

4. Mengusulkan agar anggaran untuk seluruh ke-
giatan di Badan Geologi keseluruhannya ber-
sumber dari anggaran belanja rupiah murni 
yang bersumber dari satu program dengan 
tetap memenuhi kebutuhan prioritas pem-
bangunan nasional; 

5. Melakukan perbaikan dan penajaman target 
dari indikator kinerja.
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SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI

Tugas Sekretariat Badan Geologi adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Geologi.

Sekretariat Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:
a.  koordinasi pelaksanaankegiatan Badan Geologi;
b.  koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, 

serta pengelolaan sistem informasi;
c.  koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta kinerja pegawai;
d.  pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban 

keuangan;
e.  pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
f.  pembinaan jabatan fungsional Penyelidik Bumi.

TUGAS DAN FUNGSI UNIT-UNIT 
DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI

SEKRETARIAT 
BADAN GEOLOGI

BAGIAN 
RENCANA DAN

LAPORAN

BAGIAN 
KEPEGAWAIAN

BAGIAN 
KEUANGAN

BAGIAN 
UMUM

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
PENGELOLAAN

INFORMASI

SUBBAGIAN
PENYIAPAN

RENCANA KERJA

SUBBAGIAN 
EVALUASI DAN

LAPORAN

SUBBAGIAN 
ADMINISTRASI

PEGAWAI

SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN DAN 

KINERJA PEGAWAI

SUBBAGIAN
PENGELOLAAN

JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUBBAGIAN 
PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN 
KEKAYAAN NEGARA

SUBBAGIAN 
AKUNTANSI

SUBBAGIAN 
TATA USAHA

SUBBAGIAN 
RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN 
HUKUM DAN 
HUBUNGAN 

MASYARAKAT

Badan Geologi

Sekretariat 
Badan Geologi

Pusat Sumber 
Daya Geologi

Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi

Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan

Pusat Survei Geologi



PUSAT SUMBER
DAYA GEOLOGI

BAGIAN 
TATA USAHA

BIDANG 
SARANA TEKNIK

BIDANG PROGRAM 
DAN KERJA SAMA

BIDANG 
INFORMASI

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBIDANG 
SARANA 

PENYELIDIKAN

SUBBIDANG
LABORATORIUM

SUBBIDANG
PROGRAM

SUBBIDANG
KERJA SAMA

SUBBIDANG
PENGEMBANGAN 

INFORMASI

SUBBIDANG
KEPROSPEKAN

PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI

Pusat Sumber Daya Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang 
sumber daya geologi.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sumber Daya Geologi menyelenggarakan fungsi:
a.  penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, penyelidikan dan pelayanan di 

bidang sumber daya geologi;
b.  pelaksanaan penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi, perekayasaan teknologi, pemodelan dan 

pelayanan di bidang sumber daya geologi, serta pengelolaan dan pelayanan sarana dan prasarana sarana 
teknik dan informasi di bidang geologi dan sumber daya geologi;

c.  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi, 
perekayasaan teknologi, pemodelan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi; dan

d.  pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Geologi.

Pelayanan Data dan Informasi
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Mineral Logam
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Mineral Non Logam
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Batu bara, Gambut, dan Bitumen Padat
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Panas Bumi

Pelayanan Penyelidikan dan Eksplorasi
Melayani kegiatan pemboran eksplorasi yang meliputi pemboran, endapan batu bara,  dan gambut, mineral 
logam, mineral non logam, dan panas bumi.

Pelayanan Analisis Laboratorium Kimia dan Fisika Mineral
- Preparasi sayatan tipis batuan dan mineral
- Preparasi sayatan poles batu bara
- Preparasi poles mineral non logam
- Pemisahan mineral berat
- Analisis petrografi batuan dan mineral organik (reflektan dan maseral)
- Analisis mineral butir, inklusi fluida, kandungan minyak, pengujian temperatur

leleh batu bara, dan pengujian kuat tekan batuan

Pelayanan Bimbingan Teknik
- Survei Tinjau
- Prospeksi
- Eksplorasi Umum
- Eksplorasi Rinci
- Pengkajian Kelayakan Tambang dan Konservasi
- Pemboran Eksplorasi
- Pemboran Panas Bumi
- Bantuan Tenaga Ahli



PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, 
perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyelenggarakan fungsi:
a.  penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta rencana dan program 

di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi;
b.  pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik dan analisis risiko bencana geologi, 

serta peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis 
mitigasi bencana geologi;

c.  pembinaan jabatan fungsional pengamat gunung api;
d.  pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik 

dan analisis risiko bencana geologi, serta peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi gerakan tanah dan 
pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi; dan

e.  pelaksanaan administrasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

PUSAT VULKANOLOGI
DAN MITIGASI

BENCANA GEOLOGI

BAGIAN 
TATA USAHA

BIDANG PENGAMATAN
DAN PENYELIDIKAN 

GUNUNG API

BIDANG EVALUASI
POTENSI BENCANA

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBIDANG PENGAMATAN 
DAN PENYELIDIKAN 

GUNUNG API WILAYAH BARAT

SUBBIDANG
MITIGASI 

GEMPA BUMI

SUBBIDANG
MITIGASI

GERAKAN TANAH

SUBBIDANG
EVALUASI BENCANA

GUNUNG API

SUBBIDANG
EVALUASI BENCANA

GEMPA BUMI DAN 
GERAKAN TANAH

BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 

TEKNOLOGI
KEGUNUNGAPIAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
GUNUNG MERAPI

BIDANG MITIGASI
GEMPA BUMI DAN 
GERAKAN TANAH

SUBBIDANG PENGAMATAN 
DAN PENYELIDIKAN 

GUNUNG API WILAYAH TIMUR SEKSI METODA
DAN TEKNOLOGI

MITIGASI

SEKSI
PELAYANAN

LABORATORIUM

Mitigasi Bencana Gunung Api
Mengamati gunung api aktif, menetapkan status aktivitas gunung api, memberikan rekomendasi teknis, mem-
buat peta kawasan rawan bencana, peta topografi puncak, peta geologi, dan memberikan penyuluhan.

Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
Melakukan pengamatan dan pemeriksaan gempa bumi, pemetaan kawasan rawan bencana gempa bumi dan 
tsunami, identifikasi dan pemetaan sesar aktif, memberikan rekomendasi teknis, dan melakukan penyuluhan.

Mitigasi Bencana Gerakan Tanah
Melakukan pengamatan dan pemeriksaan gerakan tanah, pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, memberi-
kan rekomendasi teknis, dan melakukan penyuluhan.

Pelayanan Data dan Informasi
- Peta Geologi Gunung Api
- Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api
- Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi
- Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami
- Peta Sesar Aktif
- Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah

Sosialisasi Bahaya Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaksanakan sosialisasi dengan cara penyuluhan dan pameran 
bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sosialisasi dapat juga dilakukan atas permintaan 
masyarakat luas. Melaksanakan penyusunan rencana kontinjensi bencana geologi dan pelatihan penanggulangan 
bencana geologi. 



PUSAT SUMBER DAYA 
AIR TANAH DAN GEOLOGI

LINGKUNGAN

BAGIAN 
TATA USAHA

BIDANG 
AIR TANAH

BIDANG GEOLOGI
LINGKUNGAN

BIDANG 
GEOLOGI TEKNIK

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBIDANG 
INVENTARISASI DAN

KONSERVASI 
AIR TANAH

SUBBIDANG
PENDAYAGUNAAN

AIR TANAH

SUBBIDANG
GEOLOGI 

LINGKUNGAN
REGIONAL

SUBBIDANG
GEOLOGI 

LINGKUNGAN 
PERKOTAAN

SUBBIDANG
INVENTARISASI

GEOLOGI TEKNIK

SUBBIDANG
EVALUASI GEOLOGI

TEKNIK

PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN

Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan adalah melaksanakan penelitian, penyelidikan, 
perekayasaan, pemodelan, serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a.  penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta rencana dan program 

di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;
b.  pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan pemodelan, dan bimbingan teknis, serta 

pemberian rekomendasi teknis di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, 

pemodelan di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan; dan
d.  pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan.

Geologi Lingkungan
- Penelitian, inventarisasi, pemetaan, evaluasi, pengembangan, dan rekomendasi potensi geologi lingkungan 

untuk penataan ruang, pengelolaan lingkungan di wilayah perkotaan, kabupaten, KAPET, dan pulau kecil
- Pengelolaan data dan informasi geologi lingkungan

Geologi Teknik
- Penelitian, inventarisasi, pemetaan, evaluasi, dan pengembangan potensi geologi teknik
- Rekomendasi penempatan bangunan vital dan penanganan kasus geologi teknik
- Pengelolaan data dan informasi geologi teknik

Air Tanah
- Penelitian, inventarisasi, pemetaan, evaluasi, dan pengembangan potensi air tanah
- Penyelidikan potensi dan evaluasi batas cekungan air tanah dan zonasi konservasi serta pemantauan air 

tanah
- Pengelolaan data dan informasi air tanah
Pelayanan Jasa Teknologi
- Penyediaan informasi air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan
- Jasa laboratorium analisis mutu air, mekanika tanah dan batuan, sistem informasi geografis dan penginderaan 

jauh
- Jasa peralatan pemboran air, pemboran teknik, geofisika, perbengkelan dan ukur tanah

Pengelolaan Data Spasial dan Layanan Informasi
Fasilitas Laboratorium Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, dan Portal Informasi telah dikembangkan 
untuk mendukung kegiatan dan penyebaran informasi.



Penginderaan Jauh (PJ)
Laboratorium PJ melakukan pengolahan dan analisis data citra satelit seperti Landsat, SPOT, ASTER, OrbView 
dan QuickBird.

Sistem Informasi Geografis (SIG)
Laboratorium SIG melakukan pengolahan dan pengelolaan basis data spasial air tanah, geologi teknik, dan 
geologi lingkungan, serta memproduksi peta digital.

Portal Informasi
Teknologi Informasi telah diterapkan di Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan dengan 
membangun Portal Informasi PSDATGL.

PUSAT SURVEI GEOLOGI

Pusat Survei Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei 
geologi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Survei Geologi menyelenggarakan fungsi:
a.  penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, penyelidikan dan pelayanan di 

bidang survei geologi;
b.  pelaksanaan penelitian, penyelidikan, pemetaan sistematik dan tematik, perekayasaan, pemodelan geologi, 

geofisika dan geokimia, serta pengelolaan dan pelayanan sarana prasarana teknik, dan informasi di bidang 
survei geologi;

c.  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei 
geologi; dan

d.  pelaksanaan administratif Pusat Survei Geologi.

PUSAT SURVEI
GEOLOGI

BAGIAN 
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SEKSI PERAGAAN

BIDANG 
SARANA TEKNIK

SUBBIDANG 
SARANA 

PENYELIDIKAN

SUBBIDANG
LABORATORIUM

BIDANG PROGRAM 
DAN KERJA SAMA

SUBBIDANG
PROGRAM

SUBBIDANG
KERJA SAMA

BIDANG 
INFORMASI

SUBBIDANG
SISTEM 

INFORMASI

SUBBIDANG
PELAYANAN 
INFORMASI

MUSEUM
GEOLOGI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
DOKUMENTASI

Program Penelitian
- Magmatisme

Melaksanakan penelitian magmatisme untuk membuat pemodelan geosains guna menemukan indikasi 
potensi mineralisasi.

- Geodinamika Cekungan
Melaksanakan penelitian dinamika cekungan untuk membuat pemodelan geosains guna menemukan 
indikasi potensi sumber daya energi.

- Geodinamika Kuarter
Melaksanakan penelitian geologi Kuarter untuk membuat pemodelan geosains guna menemukan indikasi 
potensi mineral plaser dan permasalahan kebencanaan.

- Pemetaan dan Penelitian Dasar (P2D)
Melaksanakan pemetaan sistematik dan tematik serta penelitian yang bersifat konseptual yang dapat 
mendukung Magmatisme, Geodinamika Cekungan, dan Geodinamika Kuarter.



Pelayanan
- Analisis cekungan, pemodelan, dan kajian prospek; Evaluasi potensi sumber daya energi dan mineral. 
- Konservasi geologi; Analisis dan klasifikasi kars dan daerah suaka alam geologi.
- Menyediakan data spatial berbasis geosains; Untuk evaluasi lingkungan dan kebencanaan geologi.
- Sistem informasi manajemen; Data dan informasi digital geologi dan geofisika.
- Layanan laboratorium
	Geologi: Analisis petrologi, geokronologi, geokimia batuan, Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray 

Difraction, XRF.
	Geofisika: Gaya berat, seismik dangkal, Ground Penetration Radar, Georesistivity, Very Low Frequency 

(VLF), kemagnetan.
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PENETAPAN KINERJA BADAN GEOLOGI   
Unit Eselon I Kementerian : Badan Geologi 
Tahun    : 2011 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Pengungkapan potensi geologi Indonesia 
untuk kesejahteraan dan perlindungan 
masyarakat

Jumlah peta geologi yang dihasilkan dan 
digunakan

905 Peta

Jumlah lokasi penelitian/pemetaan Cekungan 
Sedimen

4 lokasi

Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan 
air tanah sebagai sumber air bersih

180 Titik

Rekomendasi Teknis Penataan Ruang berbasis 
geologi

100 Laporan

Jumlah usulan rekomendasi WKP, WUP, dan 
WPN

68 Rekomendasi

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan 
status sumber daya geologi (panas bumi, 
batubara, CBM, gambut, bitumen padat, dan 
mineral)

75 Wilayah

Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana 
geologi 109 Rekomendasi

Jumlah gunung api yang dipantau untuk 
kegiatan gunung api aktif tipe A dar Pos 
Pengamat Gunung Api

68 Gunung Api dipantau 
melalui Pos PGA

37 Gunung Api dipantau melalui 
10 regional center

Jumlah kawasan kars terpetakan pada skala 
1:50.000 2 Kawasan

Jumlah lokasi yang telah dilakukan 
penyelidikan kondisi geologi teknik 
geodinamik dan infrastruktur

13 Lokasi

Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan 
geologi lingkungan kawasan pertambangan 
untuk tata ruang pada skala 1:100.000

7 Lokasi

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan 
geologi lingkungan untuk tata ruang pada 
skala 1:100.000

13 Lokasi

Jumlah layanan informasi publik melalui 
Museum Kegeologian 500.000 Pengunjung
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Pengungkapan potensi geologi 
Indonesia untuk kesejahteraan 
dan perlindungan masyarakat

Jumlah peta geologi yang dihasilkan dan digunakan 905 Peta

Jumlah lokasi penelitian/pemetaan Cekungan Sedimen 4 lokasi

Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan air tanah sebagai 
sumber air bersih

255 Titik

Rekomendasi Teknis Penataan Ruang berbasis geologi 100 Laporan

Jumlah usulan rekomendasi WKP,  WUP, dan WPN 68 Rekomendasi

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya 
geologi (panas bumi, batubara, CBM, gambut, bitumen padat, dan 
mineral)

75 Wilayah

Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi 109 Rekomendasi

Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunung api aktif 
tipe A dari Pos Pengamat Gunung Api

68 Gunung Api dipantau 
melalui Pos PGA

37 Gunung Api dipantau 
melalui 10 regional 
center

Jumlah kawasan kars terpetakan pada skala 1:50.000 2 Kawasan

Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi 
teknik geodinamik dan infrastruktur 13 Lokasi

Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan geologi lingkungan 
kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000 7 Lokasi

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk 
tata ruang pada skala 1:100.000 13 Lokasi

Jumlah layanan informasi publik melalui Museum Kegeologian 500.000 Pengunjung

Jumlah Kawasan Kars yang terpetakan pada skala 1:50.000 2 Lokasi

Usulan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang telah diajukan 8 NSPK

Jumlah lokasi pemetaan kawasan rawan bencana gunung api, peta 
geologi gunung api, peta zona kerentananan gerakan tanah, peta 
mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, peta KRB tsunami dan peta 
risiko gempa bumi/tsunami, gerakan tanah dan gunung api.

59 Laporan / Peta

Tersedianya peta terbit KRB, peta Zona Risiko dan peta tematik 
lainnya seperti jalur pengungsian dan sebagainya 24 Peta Terbit

Tersedianya informasi peringatan dini bencana gunung api dan 
bencana geologi lainnya

27 Laporan dan informasi 
peringatan dini

Jumlah informasi Penelitian dan Mitigasi Bencana Gunung Api, 
Gempa bumi, Tsunami, Gerakan Tanah 39 Laporan

Jumlah sosialisasi, publikasi, pameran, pelatihan kebencanaan dan 
penyusunan rencana kontinjensi 11 Dokumen

Tersusunnya Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api dan Pedoman 
Mitigasi Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami 9 Dokumen

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN GEOLOGI   
Unit Eselon I Kementerian : Badan Geologi 
Tahun    : 2011 



Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema yang dihasilkan dan 
digunakan

100.000 line km

Jumlah kegiatan pengembangan museum geologi sebagai geo-
edukasi dan destinasi geo-wisata

16 Kegiatan / Terbitan

Jumlah pengunjung museum 425.000 pengunjung

Jumlah koleksi dan peraga museum 8 Paket

Tersedianya basis data batuan dan fosil 30.000 Data Koleksi

Jumlah kegiatan pengembangan jaringan sistem informasi serta 
pengelolaan data dan informasi geologi

3 Paket

Jumlah Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang disusun 20 Lembar Peta

Jumlah usulan peraturan bidang geologi 14 Peraturan

Jumlah jejaring Kerja sama bidang geologi 27 Kerja Sama

Publikasi bidang geologi
10 Buletin/Jurnal/Majalah

9 Buku

Jumlah pengunjung layanan informasi bidang geologi 
(perpustakaan) 500 Orang



Lampiran 4
Pengukuran Kinerja Kegiatan

Badan Geologi





PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BADAN GEOLOGI   

Unit Eselon I Kementerian : Badan Geologi 
Tahun    : 2011 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Pengungkapan potensi 
geologi Indonesia untuk 
kesejahteraan dan 
perlindungan masyarakat

Jumlah peta geologi yang dihasilkan 
dan digunakan

905 Peta 905 Peta 100

Jumlah lokasi penelitian/pemetaan 
Cekungan Sedimen

4 lokasi 4 lokasi 100

Jumlah daerah sulit air yang 
memanfaatkan air tanah sebagai 
sumber air bersih

255 Titik 255 Titik 100

Rekomendasi Teknis Penataan Ruang 
berbasis geologi

100 Laporan 95 Laporan 95

Jumlah usulan rekomendasi WKP, 
WUP, dan WPN 73 Rekomendasi 71 Rekomendasi 97,30

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, 
dan status sumber daya geologi (panas 
bumi, batubara, CBM, gambut, bitumen 
padat, dan mineral)

76 Wilayah 71 Wilayah 93,40

Jumlah rekomendasi teknis mitigasi 
bencana geologi 109 Rekomendasi 296 Rekomendasi 271

Jumlah gunung api yang dipantau untuk 
kegiatan gunung api aktif tipe A dari 
Pos Pengamat Gunung Api

68 Gunung Api 
dipantau melalui Pos 
PGA

68 Gunung Api dipantau 
melalui Pos PGA 100

37 Gunung Api 
dipantau melalui 10 
regional center

37 Gunung Api dipantau 
melalui 10 regional 
center

100

Jumlah kawasan kars terpetakan pada 
skala 1:50.000 2 Kawasan 2 Kawasan 100

Jumlah lokasi yang telah dilakukan 
penyelidikan kondisi geologi teknik 
geodinamik dan infrastruktur

13 Lokasi 13 Lokasi 100

Jumlah lokasi yang telah dilakukan 
pemetaan geologi lingkungan kawasan 
pertambangan untuk tata ruang pada 
skala 1:100.000

7 Lokasi 7 Lokasi 100

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan 
geologi lingkungan untuk tata ruang 
pada skala 1:100.000

13 Lokasi 13 Lokasi 100

Jumlah layanan informasi publik melalui 
Museum Kegeologian 

500.000 Pengunjung 441.344 Pengunjung 103,80

Usulan NSPK yang telah diajukan 8 NSPK 8 NSPK 100



Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Jumlah lokasi pemetaan kawasan 
rawan bencana gunung api, peta 
geologi gunung api, peta zona 
kerentananan gerakan tanah, peta 
mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, 
peta KRB tsunami dan peta risiko 
gempa bumi/tsunami, gerakan tanah 
dan gunung api.

59 Laporan / Peta 59 Laporan / Peta 100

Tersedianya peta terbit KRB, peta 
Zona Resiko dan peta tematik 
lainnya seperti jalur pengungsian dan 
sebagainya

24 Peta Terbit 19 Peta Terbit 79

Tersedianya informasi peringatan 
dini bencana gunung api dan bencana 
geologi lainnya

27 Laporan dan 
informasi peringatan 
dini

60 Laporan dan 
informasi peringatan 
dini

222

Jumlah informasi Penelitian Dan 
Mitigasi Bencana Gunungapi, 
Gempabumi, Tsunami, Gerakan Tanah

39 Laporan 41 Laporan 105

Jumlah sosialisasi, publikasi, pameran, 
pelatihan kebencanaan dan 
penyusunan rencana kontinjensi

11 Dokumen 11 Dokumen 100

Tersusunnya Pedoman Mitigasi 
Bencana Gunung Api dan Pedoman 
Mitigasi Gerakan Tanah, Gempa Bumi 
dan Tsunami 

9 Dokumen 9 Dokumen 100

Jumlah peta geofisika bersistem 
dan bertema yang dihasilkan dan 
digunakan

100.000 line km 49.000 line km 49

Jumlah kegiatan pengembangan 
museum geologi sebagai geo-edukasi 
dan destinasi geo-wisata

16 Kegiatan/Terbitan 17 Kegiatan/Terbitan 106

Jumlah pengunjung museum 425.000 pengunjung 425.000 pengunjung 103,80

Jumlah koleksi dan peraga museum 8 Paket 8 Paket 100

Tersedianya basis data batuan dan fosil 30.000 Data Koleksi 73.663 Data Koleksi 245,50

Jumlah kegiatan pengembangan 
jaringan sistem informasi serta 
pengelolaan data dan informasi geologi

3 Paket 3 Paket 100

Jumlah Norma, Standar, Pedoman, dan 
Kriteria yang disusun 20 Lembar Peta 20 Lembar Peta 100

Jumlah usulan peraturan bidang 
geologi 14 Peraturan 14 Peraturan 100

Jumlah jejaring Kerja sama bidang 
geologi 27 Kerja Sama 27 Kerja Sama 100

Publikasi bidang geologi
10 Buletin/Jurnal/ 
Majalah

10 Buletin / Jurnal / 
Majalah 100

9 Buku 9 Buku

Jumlah pengunjung layanan informasi 
bidang geologi (perpustakaan) 500 Orang 1527 Orang 305,4

Jumlah Anggaran Program Tahun 2011 : Rp 873.592.272.000,00

Jumlah Realisasi Program Anggaran Program Tahun 2011 : Rp 676.665.852.959,00 
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